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RESUMO:  

O presente trabalho tem por objetivo analisar alguns desafios dos cursos de formação de 
professores no Brasil, considerando-se o desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem na educação escolar. Sabe-se que a educação constitui-se elemento 
essencial na formação crítica do Homem, por isso, mais que ter domínio na codificação e 
decodificação dos signos lingüísticos, é necessário que o sujeito saiba se valer dos 
recursos da leitura e escrita nas mais diversas situações sociais que se aplicam. Para isso 
é necessário que os sujeitos educativos que atuam na docência, tenham acesso a 
programas de formação que ofereçam capacitação adequada para o exercício de suas 
atribuições. A história dos cursos de licenciatura, revela alguns marcos de desvalorização  
profissional e mostra que o aumento daqueles, se deu por conta do crescimento da oferta 
de escolarização, impulsionada, por sua vez, pela expansão industrial no início do século 
XX. Todavia, faz-se necessário a constante reflexão sobre a qualidade de tais programas 
de capacitação docente visando o seu aprimoramento. Baseados nos pensamentos de 
Paulo Freire, algumas proposições para tais cursos, são apresentadas aqui com o propósito 
НО ТЧЬЭТРКЫ К ЫОПХОбуШ КМОЫМК НК ОЬЭЫuЭuЫК ЬШЛЫО К ЪuКХ ОЬЭуШ “МШЧЬЭЫuíНШЬ”. 

PALAVRAS CHAVE: formação, desafios, proposições. 
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INTRODUÇÃO 

     Falar sobre educação não é uma tarefa simples de ser executada por quem se propõe a 

essa discussão. É uma questão complexa, pois trata-se da formação do ser humano com 

todas as suas generalizações e incongruências, especificidades cognitivo- emocionais, 

particularidades culturais que refletem direta e indiretamente no processo ensino-

aprendizagem. Trata-se de uma tarefa que envolve gente; gente inacabada, em uma 

pОЫЬpОМЭТЯК “FЫОТЫТКЧК”, ЪuО ОЬЭп ОЦ МШЧЬЭКЧЭО МШЧЬЭЫuхуШ О ЫОМШЧЬЭЫuхуШ, ЬТРЧТПТМКЧНШ О 

ressignificando o conhecimento, interagindo com o meio e produzindo cultura em seus 

nichos sociais; sujeitos que ensinam/aprendem e que aprendem/ensinam em um constante  

movimento dialógico, pois de acordo com Freire (1996, p.25): “Não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não 

se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender.” 

      A educação é considerada um elemento fundamental para a constituição do caráter do 

Homem, enquanto cidadão ativo, que pensa e constrói sua própria história. Desse modo, 

a escola se torna uma Instituição extremamente importante para que tal objetivo seja 

efetivamente alcançado, pois a própria Lei 9.394 que estabele as diretrizes e bases da 

educação nacional, prevê tal finalidade em seu artigo 2º, que diz:  

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação pКЫК Ш ЭЫКЛКХСШ.” (BЫasil, 1996) Grifo 
nosso. 

     Ora, o exercício da cidadania está diretamente ligado à Educação, à alfabetização do 

indivíduo; assim, alfabetizar é uma tarefa um tanto quanto complexa e exige da parte de 

quem a realiza, total dedicação, empenho e habilidade, advindas de uma boa formação 

profissional, para que o trabalho seja executado de forma competente e ética. A escola 

recebe alunos que são pessoas com histórias peculiares, sendo, portanto, diferentes umas 

das outras e isso deve ser considerado; é um fator de suma importância para o trabalho 

do professor. Os autores Peres e Tambara (2003) afirmam que: 
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aprender a ler e escrever  é um rito de passagem na  perspectiva 
individual e social. É uma aventura do indivíduo porque cada criança 
ou adulto tem o seu processo de aprendizagem para aquisição do 
código; é uma jornada coletiva, porque ser alfabetizado não basta, é 
necessário tornar-se um usuário da leitura e da escrita em suas múltiplas 
funções sociais. 

     Tal perspectiva, conduz ao entendimento de que é plenamente possível alguém ser 

alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, sem necessariamente conseguir se valer dos 

mecanismos da leitura e escrita nos mais diversos contextos sociais em que elas se 

aplicam. Essa possibilidade de formação é imensamente preocupante, pois leva-nos a 

refletir sobre o papel que uma escola e seus sujeitos educativos, que contribuem para isso, 

têm, de fato, desempenhado no processo de constituição crítica dos alunos que recebem. 

     É sabido que o Homem é um ser complexo, constituído por diversas facetas de ordem 

econômico-social, cultural, emocional, cognitiva e por que não dizer espiritual. Seria 

simplista afirmar que a responsabilidade do sucesso ou fracasso escolar de um indivíduo, 

repousa apenas sobre um desses fatores. Seria igualmente simplista, dizer que somente a 

escola e todos os profissionais que nela estão inseridos, têm o dever de garantir aos alunos 

o bom êxito do processo ensino-aprendizagem. É importante lembrar que embora este 

seja o objetivo das Instituições escolares, elas não conseguem assegurá-lo sozinhas, pois 

a própria LDB/1996,  no artigo acima citado, diz que a educação é dever da família e do 

Estado. A participação efetiva da família e boas políticas públicas que assegurem o 

acertado trabalho dos professores e professoras, oferecendo-os/as condições adequadas 

para o cumprimento de suas funções, são pontos basilares para a oferta de uma educação 

com qualidade. Entretanto, tais pontos não podem ser considerados obstáculos para a 

reflexão acerca da prática docente, que por sua vez está diretamente ligada à qualidade da 

formação profissional  que tais sujeitos tiveram acesso. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

     É de suma importância refletir sobre a formação docente, alguns marcos históricos 

sobre ela e quais as suas implicações para a qualidade da educação. De acordo com Gatti 
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e Barreto (2009), a sistematização de cursos específicos voltados para a formação de 

Professores, teve início no final do século XXI, quando a oferta da Educação ainda era 

bem escassa, com as Escolas Normais. Esses cursos eram de nível secundário, 

correspondendo aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio e formavam 

profissionais habilitados para atuar na alfabetização inicial. Já no início do século XX, 

começa-se a existir uma preocupação em formar profissionais habilitados para atuarem 

ЧШ “ОЧЬТЧШ ЬОМuЧНпЫТШ”. NШ ЪuО ЬО ЫОПОЫО р ШПОЫЭК НОЬЬО ЧíЯОХ НО ОЬМШХКЫТгКхуШ, К ЬТЭuКхуШ 

era semelhante a dos anos iniciais da alfabetização, pois também era escassa, entretanto 

o nível da exigência de formação de professores era bem diferente, pois os cursos 

destinados a eles iniciaram-se junto com as Universidades.  

     É no mínimo curioso, compКЫКЫ КЬ НТПОЫОЧхКЬ СТЬЭяЫТМКЬ, “РЫТЭКЧЭОЬ”, ОЧЭЫО ШЬ МuЫЬШЬ 

ЪuО ПШЫЦКЯКЦ pЫШПОЬЬШЫОЬ pКЫК КЭuКЫОЦ ЧКЬ “pЫТЦОТЫКЬ ХОЭЫКЬ” О ШЬ ЪuО ПШЫЦКЯКЦ 

profissionais para lecionarem no ensino secundário. Esse fato gera algumas indagações 

de natureza inquietante: Por que a existência de diferenças no nível entre um curso que 

capacitava pessoas para atuarem na alfabetização inicial e outro que preparava 

profissionais que visavam trabalhar nos anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio? Os docentes alfabetizadores, não careciam de uma formação a nível superior? 

Essa necessidade era exclusiva daqueles que atuariam no ensino secundário? Qual o lugar 

de importância que o processo ensino-aprendizagem, no que tange à alfabetização inicial, 

ocupava na sociedade?   

     Ainda de acordo com Gatti e Barreto (2009), a ampliação da oferta de Educação 

básica, começa a se dar no Brasil, motivada pela expansão industrial no início do século 

XX, que requeria mão de obra qualificada para atuar nas indústrias da época, o que por 

sua vez aumentava também a demanda por professores habilitados para atenderem a esse 

grupo de pessoas. Esse marco histórico educacional no país, mais uma vez  provoca certa 

inquietação, pois revela o lugar relegado à educação na sociedade, demonstrando a sua 

estreita vinculação ao mundo do trabalho, já que a sua oferta aumenta a partir do momento 

que o processo de industrialização também se expande.  
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     A formação tecnicista fica evidenciada com esse processo, pois o que de fato as 

indústrias e o governo da época necessitavam pКЫК Ш “pЫШРЫОЬЬШ” НШ pКíЬ, era que as 

pessoas soubessem ler e escrever para trabalhar e alimentarem o ideal do sistema 

capitalista, pois se de um lado havia uma necessidade emergente de mão de obra 

qualificada para atuar no mercado, do outro, existiam pessoas que precisavam ser 

empregadas, já que não tinham uma fonte de renda e precisavam de dinheiro para 

sobreviver. Tal fato, acaba por transformar a educação em uma moeda de troca.  

    Gatti e Barreto (2009, apud. Mello, 1985) ainda afirmam que com essa expansão da 

educação básica, havia na mesma proporção a necessidade de formação, em caráter 

emergencial de professores prontos para atender essa demanda crescente de alunos. Desse 

modo, a lei federal 5.692 de 1971, reforma a educação básica fechando as escolas 

normais, pois os cursos de formação de professores alfabetizadores se transformam no 

Magistério, que acontecia de forma concomitante com o ensino médio, o que significava 

que o currículo do curso deveria incluir as disciplinas gerais desse nível de educação, 

além de ter também disciplinas específicas voltadas para a formação docente em apenas 

três anos. As autoras colocam que:  

Com o fim das Escolas Normais e a introdução da Habilitação 
Magistério, entre outras habilitações do então 2º grau, a formação do 
professor de 1ª a 4ª séries terminou sendo feita por um currículo 
disperso, tendo ficado sua parte de formação específica, de fato, muito 
reduzida em razão da nova estrutura curricular desse nível de ensino. 
As pesquisas mostram que acabou ocorrendo uma descaracterização 
crescente dessa habilitação no que se refere à formação para a docência 
(MELLO, 1985). 

     Esse lugar mesquinho, que o contexto econômico-social e político da época coloca a 

alfabetização inicial é o mesmo que motiva a criação dos cursos de formação de 

professores para atuarem nesse nível de ensino. Ora, se a formação dos alunos, esperada 

pelo sistema educacional e pela sociedade vigente, era meramente tecnicista, reduzida à 

codificação e decodificação dos signos lingüísticos, por que haveria a necessidade de 

cursos específicos de nível superior voltados para capacitação de docentes 

alfabetizadores?   
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     Lamentavelmente, a história mostra que essa situação de desvalorização perdura-se 

por quase um século, já que a situação começa a mudar com a promulgação da lei de 

diretrizes e bases para a educação nacional em 1996 que em seu artigo 62 dispunha que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal.  

 
     Mesmo com os avanços trazidos pela LDB/1996, os problemas inerentes aos cursos de 

formação de professores não estavam solucionados. Alguns desafios ainda podiam ser 

encontrados nesse processo. 

 

DESAFIOS EXISTENTES NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

     Segundo Gatti e Barreto (2009), em resposta ao surgimento da LDB/1996, acontece 

no Brasil, um significativo aumento nos cursos de graduação com vistas à formação de 

professores para atuarem nos diferentes níveis de ensino. Esse aumento também está 

diretamente relacionado à grande necessidade do país de formação de docentes  para 

atenderem a procura da sociedade brasileira por educação, já que a sua oferta foi 

ampliada. Tal advento conduz-nos a refletirmos sobre a qualidade dos cursos oferecidos, 

uma vez que as autoras acima citadas, apontam outro problema nas licenciaturas 

específicas: uma excessiva carga horária destinada a conteúdos disciplinares sem a devida 

articulação com as disciplinas pedagógicas. 

     Ser professor, definitivamente, não está ligado apenas à idéia do dom natural, como 

muitas vezes o senso comum afirma, mas exige profundo estudo e constantes reflexões 

acerca da prática pedagógica. Tal prática, está diretamente ligada a um campo do 

conhecimento que respalda as ações desse profissional em sala de aula: a didática. De 

acordo com o autor José Carlos Libâneo (2001), didática é uma disciplina que estuda o 

processo de ensino no seu conjunto (objetivos, condições e meios de realização do 

processo de ensino) e liga os meios pedagógico-didáticos a objetivos sociopolíticos, ou 

seja, ela fundamenta uma ação sistemática e intencional. Esta ação não acontece no campo 
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da neutralidade, tampouco da imparcialidade, mas exige do professor um posicionamento 

claro e definido a respeito de suas concepções de mundo, de homem, cultura, história, 

política, etc., pois elas influenciarão diretamente a sua prática. Já para Longarezi e 

PuОЧЭОЬ (2011, p.165) НТНпЭТМК “ц uЦК ЦКЭцЫТК НО ОЬЭuНШ ПuЧНКЦОЧЭКХ ЧК ПШЫЦКхуШ 

profissional dos professores e um meio de trabalho com o qual os professores organizam 

a atividade de ensino, em função da aprendizagem e do desenvolvimento integral do 

ОЬЭuНКЧЭО.” 

    Para que exista sucesso em sua atuação, faz-se necessário que o Professor reflita crítica 

e continuamente sobre sua prática e sobre o seu planejamento. Para Weffort (2003), é 

fundamental que o professor construa o seu olhar sensível e pensante acerca de sua 

atuação em sala de aula e para isso a observação é uma ferramenta básica para esse 

contínuo processo de reflexão. Ele precisa cuidar para que a sua prática profissional não  

se constitua como um instrumento utilizado  para reforçar uma concepção tradicional, 

enrijecida e extremamente  instrucionista de educação, em que o aluno é visto apenas 

como um sujeito incapaz de dialogar com o conhecimento histórica e socialmente 

acumulado ao longo tempo e, também, incapaz de produzir e ressignificar a cultura. Para 

Libâneo (2001) essa concepção reforça a ideia de que ensinar é dar aulas, passar listas 

exaustivas de exercícios, encher o caderno dos alunos , de preferência seguindo a 

sequência do livro didático, para ЪuО ШЬ pКТЬ ПТЪuОЦ “ЬКЭТЬПОТЭШЬ”. Essa maneira de 

conceber o processo de ensino e de aprendizagem não permite que o aluno aprenda de 

modo significativo, já que não o permite estabelecer conexões com a vida, mas, apenas  

НОМШЫКЫ ШЬ МШЧЭОúНШЬ “НОЬpОУКНШЬ” ЬШЛЫО ОХО.  

     É importante, neste momento, trazer a baile o  resultado do conjunto de pesquisas 

organizadas por Longarezi e Puentes (2016), cШЦ ЯТЬЭКЬ К ТЧЯОЬЭТРКЫ “Ш ЪuО” О “ЬШЛЫО Ш 

ЪuО” ШЬ pЫШРЫКЦКЬ НО pяЬ-graduação relacionados à Didática têm produzido a respeito do 

tema nas cinco regiões do Brasil.   

     Os resultados não são muito animadores já que algumas fragilidades, de relevância 

significativa, foram observadas e em linhas gerais conclusivas, serão apresentadas a 

seguir:  
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1. “DТspersão na produção acadêmica dos docentes com relação às linhas de 

pesquТЬК рЬ ЪuКТЬ ОЬЭуШ ЯТЧМuХКНКЬ”. Este é um  ponto que causa bastante 

estranheza, pois espera-se que os docentes estejam alinhados com a linha de 

pesquisa assumida por eles nas instituições. Paulo Freire (1996) afirma que 

“ОЧЬТЧКЫ ОбТРО К corpШЫОТПТМКхуШ НКЬ pКХКЯЫКЬ pОХШ ОбОЦpХШ”. OЫК, ЬО ШЬ pЫяpЫТШЬ 

docentes não assumem a sua opção de tema a ser investigado, por que os seus 

alunos e alunas deveriam assumir?   

2. “DОЬКЫЭТМuХКхуШ ОЧЭЫО КЬ ОЦОЧЭКЬ НКЬ ХТЧСКЬ О КЬ pЫШНuхõОЬ МТОЧЭíПТМКЬ pОХК 

НТПТМuХНКНО НО КЫЭТМuХКЫ ШЬ pЫШУОЭШЬ НО pОЬЪuТЬК МШЦ Ш ПШМШ НК ХТЧСК”. л sabido 

que as pesquisas desenvolvidas precisam estar em consonância com a proposta de 

linhas específicas nos cursos de pós-graduação, o que não foi observado pelos 

pesquisadores. No entanto, esse ponto está estritamente relacionado com o 

primeiro, pois a pesquisa mostra que os próprios docentes possuem dificuldades 

de se articular com o tema proposto; 

3. “IЧОбpЫОЬЬТЯК pЫШНuхуШ НОЬЭТЧК р DТНпЭТМК ЧКЬ МТЧМШ ЫОРТõОЬ”. EЬЬО НКНШ, ц 

extremamente inquietante, pois é comum a todas às regiões. Vale ressaltar aqui 

que apenas a região Sul do país, mostrou um número considerável de produções; 

entretanto as pesquisas concentram-se na dimensão fundamentos, que de acordo 

com Longarezi e Puentes (2016) se detém mais a definições teórico-conceituais, 

paradigmas, idéias, pensamentos, etc. utilizados para embasar as ações didáticas 

e não necessariamente nas práticas diretamente relacionadas com o processo 

ensino-aprendizagem dos Professores, em sala de aula. Ora, se a construção do 

conhecimento desse campo do saber, fundamental à prática docente é escassa, os 

cursos de formação de Professores são diretamente atingidos por tal insuficiência 

КМКНшЦТМК, Уп ЪuО ЧуШ ЬуШ “КХТЦОЧЭКНШЬ”, provocados,  instigados a refletirem 

sobre o tema em suas instituições.  

4. “A ЧуШ МШЧЬШХТНКхуШ НК DТНпtica como campo de investigação, devido, em parte, 

pelo desprestígio da disciplina no âmbito dos grupos de pesquisa vinculados aos 

programas de pós-РЫКНuКхуШ”. A ЫОПХОбуШ ЬШЛЫО ОЬЭО ЫОЬuХЭКНШ ШЛЬОЫЯКНШ, ОЯШМК 

um sentimento de preocupação diante de tal contradição, pois é inadmissível 

pensar que uma área do saber tão fundamental à atuação profissional dos 
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professores, ocupa um lugar de desprestígio entre os grupos de pesquisa dos 

cursos de pós-graduação em educação;  

5. “ÊЧПКЬО НКЬ pОЬЪuТЬКЬ ЬШЛЫО ШЬ ПuЧНКЦОЧЭШЬ ОЦ НОЭЫТЦОЧЭШ НКЬ ТЧЯОЬЭТРКхõОЬ 

ЬШЛЫО КЬ pЫпЭТМКЬ НТНпЭТМКЬ pОНКРяРТМКЬ”. Não que as demais áreas do 

conhecimento que fundamentam as ações didáticas pedagógicas dos professores 

no âmbito conceitual, sejam de menor importância, mas é necessário que haja um 

equilíbrio, que gere proficuidade entre as pesquisas que se ocupam das teorias e 

as que se ocupam das prática dos professores em sala.  Freire (1996), afirma que 

“К ЫОПХОбуШ ЬШЛЫО К pЫпЭТМК ЬО ЭШЫЧК uЦК ОбТРшЧМТК НК ЫОХКхуШ TОШЫТК/PЫпЭТМК ЬОЦ 

a qual a teoria pode ir virando blábláblá e К pЫпЭТМК, КЭТЯТЬЦШ”. AЬ ТЧЯОЬЭТРКхõОЬ 

que se ocupam das dimensões teórico-conceituais devem dialogar e caminhar em 

unidade com as que direcionam o seu objeto de estudo para a prática pedagógica. 

     A pesquisa organizada por Longarezi e Puentes (2016) é de fundamental importância 

já que subsidia a reflexão acerca dos elementos que incidem diretamente na qualidade 

dos cursos de formação de Professores no Brasil, pois se as produções acadêmicas na área 

da didática são escassas, logo, a formação docente também ficará um tanto quando 

defasada no que se refere a esse aspecto. Tal fato, por sua vez, refletirá na qualidade do 

processo ensino-aprendizagem das escolas brasileiras. 

 

ALGUMAS PROPOSIÇÕES PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA 

RESPALDADAS EM UMA PERSPECTIVA “FREIRIANA” 

     A docência é uma profissão que exige não apenas conhecimento técnico e  

enciclopédico acumulado sobre as mais diversas ciências, mas também compreensão 

humanista acerca das relações interpessoais e do processo cognitivo-emocional, pois o 

foco do seu trabalho, afinal, é a formação e constituição do Homem. Os cursos de 

formação de professores devem ao menos tentar abarcar as mais variadas multifacetas 

profissionais necessárias ao exercício da docência, aguçando a sensibilidade de seus 

formandos para outras questões de ordem humana, no que tange aos relacionamentos 
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interpessoais e visão de homem, que aquelas de natureza conteúdista. Nesta perspectiva. 

Paulo Freire (1996) afirma que:  

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que 
o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

     DО КМШЫНШ МШЦ ОЬЬК МШЧМОpхуШ “FЫОТЫТКЧК”, ЯТЬКЧНШ Ш НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ НШ pЫШМОЬЬШ 

ensino-aprendizagem na educação escolar, discorremos aqui sobre algumas proposições 

a serem pensadas nos cursos que formam docentes para atuar, com competência, nos mais 

diferentes níveis da educação. 

     A construção do conhecimento é um movimento que se dá de acordo com as 

peculiaridades de cada indivíduo, pois ela acontece em consonância com as características 

individuais de cada um. Toda pessoa que chega à escola, possui uma história construída 

em um determinado tempo e espaço e carrega consigo marcas singulares da cultura dos 

lugares onde estão inseridas, pois se relaciona, dialoga com ela e a ressignifica também. 

Desse modo, o professor ou professora não pode, sob hipótese alguma, desprezar as 

vivências, saberes e singularidades de seus alunos e alunas  nessa dinâmica de ensino-

aprendizagem. Por este motivo, Freire (1996), afirma que ensinar não se resume à 

transferência do conhecimento historicamente acumulado, mas trata-se de um processo 

que faz com que o Professor atue como mediador, criando as condições e possibilidades 

adequadas para a sua produção e construção.  

       Segundo Vygotsky (1991 apud Corsino, 2006, p. 64),   

o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 
e põe em movimento vários processos que, de outra forma, não 
aconteceriam. Para o autor, o desenvolvimento do indivíduo está 
diretamente ligado à sua relação com o ambiente sociocultural e o papel 
social do outro é de fundamental importância, uma vez que o indivíduo 
aprende e se desenvolve a partir do convívio com os outros de sua 
espécie. 

      De acordo com o autor é no contato e convívio com os outros de sua espécie  que o 

indivíduo aprende, ou seja, a figura do/a Professor/a é de fundamental importância para 
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a aquisição e construção de novos saberes; por esse motivo, sua atuação precisa ser eficaz, 

responsável, competente e acima de tudo humanizada. 

     Os cursos de formação docente devem conduzir os formandos à conscientização da 

responsabilidade de sua tarefa enquanto educadores, pois de acordo com Freire (1996) 

ЦКТЬ ЪuО ШПОЫОМОЫ ЭЫОТЧКЦОЧЭШ ЭцМЧТМШ “ОНuМКЫ ц ЬuЛЬЭКЧЭТЯКЦОЧЭО ПШЫЦКЫ”, pКЫК ТЬЬШ, 

os/as Professores/as precisam se dar conta da dimensão ética de seu trabalho. O autor 

afirma que reduzir a educação ao mero ensino e memorização dos conteúdos sem levar 

em consideração o seu caráter formador é amesquinhá-la, agindo com falta de ética e 

estética também, já que a beleza desse processo se dá a medida que eticamente o/a 

DШМОЧЭО ПШЫЦК О ЧуШ КНОЬЭЫК Шu “ЫШЛШЭТгК”, enrijecendo a capacidade crítica e criativa de 

seus alunos e alunas, mas estabelece relações entre o conteúdo enciclopédico e as 

situações, conflitos e problemas vivenciados por eles nas comunidades que estão 

inseridos. 

     A atuação profissional docente, pautada pela ética que relaciona o conhecimento 

socialmente construído e acumulado com a vida ordinária dos alunos e professores remete 

a um outro ponto defendido por Freire (1996) que diz respeito à assunção da identidade 

cultural. Segundo ele, uma das tarefas educativas mais importantes é propiciar as 

condições para que os sujeitos do processo educativo ensaiem a experiência profunda de 

assumir-se enquanto seres pensantes, plenamente capazes de criar, transformar e 

influenciar a cultura que os cerca. A idéia da assunção está muito ligada com a aceitação 

e o autoconhecimento que o sujeito possui acerca da sua singularidade humana. Assumir-

se significa aprender a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer as debilidades e 

potencialidades que constituem o ser, o estar no mundo.  É necessário que os docentes 

formandos vivenciem situações que os façam perceber essa questão para proporcionarem 

tal experiência, ao grupo que conduzirá em sala de aula. 

     Assumir a identidade cultural significa também reconhecer a autonomia do ser do 

educando. Freire (1996) coloca que o professor deve saber respeitar a curiosidade do 

aluno, as suas inquietações, os seus gostos e preferências, pois ao agir de modo contrário, 

tolhe a individualidade do ser que está a sua frente e transgride a ética exigida no 
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desempenho de suas atribuições enquanto mediador do conhecimento. Por outro lado 

também, o autor afirma que não apenas observar os direitos dos alunos o educador 

também deve fazê-lo perceber que ele também possui deveres que estão diretamente 

ligados à sua autonomia. Todo ser humano, porque autônomo, tem a liberdade de decidir 

О ОЬМШХСОЫ Ш ЦОХСШЫ МКЦТЧСШ К ЬОЫ “ЭЫТХСКНШ”, ЦКЬ pШЫЪuО цЭТМШ, ЭОЦ ЭКЦЛцЦ Ш НОЯОЫ НО 

assumir as consequências  de sua decisão. Se o professor se furta de conduzir seus alunos 

a esta reflexão, ele transgride a ética de sua profissão, que por sua vez possui dimensão 

formativa da totalidade do ser humano e não apenas adestramento tecnicista que conduz 

р ЦОЦШЫТгКхуШ КМЫíЭТМК О “ЫШЛШЭТгКНК” de conteúdos 

     Por fim, encerramos essas proposições formativas para os cursos de licenciaturas, 

baseados nas idéias de Freire, lembrando algo muito valioso que ele apresenta ao  afirmar 

ЪuО “ОЧЬТЧКЫ ОбТРО НТЬpШЧТЛТХТНКНО pКЫК Ш НТпХШРШ”. Ser professor não coloca tal 

profissionail como detentor absoluto do saber, muito pelo contrário, o coloca em uma 

posição de pesquisador instigado pela curiosidade espistemológica, aberto ao 

conhecimento, ao novo, que muitas vezes se dá na prática do diálogo, da escuta crítica... 

Saber ouvir e assumir-se diante da fala do outro, sem desrespeitá-lo em suas convicções 

é uma habilidade que o docente precisa ter, até porque  através do discurso de outro 

sujeito, é possível também refletir sobre os posicionamentos assumidos e conhecimentos 

adquiridos, ao longo do tempo, ressignificando-os sempre que julgar necessário diante 

daqueles momentos, tão comuns e necessários na vida, que revelam a ignorância do ser e 

a  necessidade de se atualizar , pШТЬ НОПТЧТЭТЯКЦОЧЭО “ЧуШ Сп НШМшЧМТК ЬОЦ НТЬМшЧМТК” 

(Freire, 1996). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     A profissão docente é extremamente desafiadora e complexa, pois o seu objeto de 

estudo e trabalho é a formação humana nas suas mais diversas dimensões: cognitiva, 

social, econômica, cultural, emocional, etc.  
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     Ao olhar para trás na busca de conhecer melhor o passado para compreender o 

presente, é possível notar os percalços e desafios históricos enfrentados pelos cursos de 

formação docente. O aumento da oferta de educação foi um avanço para a sociedade, 

ainda que motivado pela expansão industrial e necessidade de mão de obra qualificada. 

Esse aumento também impulsionou o crescimento dos cursos de licenciatura no Brasil, 

tanto as que formam professores alfabetizadores, quanto as que formam docentes 

capacitados a lecionarem conteúdos específicos nos anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio. Todavia, a sociedade civil, universidades e instituições governamentais 

não podem perder de vista a qualidade de tais cursos que habilitam esses profissionais.  

     Mais do que oferecer uma formação rica em conhecimentos científicos de diversas 

áreas do saber, os cursos de formação docente devem articular disciplinas com tal 

proposta àquelas que cuidam da capacitação pedagógica.  

     As pesquisas de Longarezi e Puentes (2016) revelam que muitos são os desafios a 

serem transpostos visando a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura, como por 

exemplo, a pequena quantidade de produções acadêmicas dos programas de pós-

graduação em Educação das Universidades brasileiras relacionadas à didática e a cada 

vez mais urgente necessidade de educadores habilitados a atenderem a crescente demanda 

da procura por escolarização.  

     Baseados nos postulados de Paulo Freire (1996), algumas proposições foram 

apresentadas com intuito de enriquecer e instigar as reflexões acerca da estrutura dos 

cursos de formação docente, visando o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem na educação escolar. Todavia, de acordo com o mesmo autor, sabe-se que 

o Homem é um ser inacabado por natureza, pois se encontra em um constante movimento 

dialógico de construção, desconstrução e reconstrução diante da dinâmica viva do 

conhecimento. Sendo assim, os cursos de formação de professores, consequentemente, 

também nunca estarão prontos e perfeitamente acabados, pois a humanidade é feita de 

vida, vida que se move e se ressignifica em um círculo vicioso de evolução e avanços no 

processo de estruturação dos saberes.  
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Resumo 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de discutir a formação docente e os saberes necessários 
para a atuação na educação básica do Ensino Fundamental I, com o propósito de 
analisar os processos formativos e o que eles contribuem para que a prática pedagógica 
seja plena. Através de uma pesquisa bibliográfica embasada em referenciais teóricos, foi 
possível uma análise mais profunda desses conflitos que estão muito presentes no meio 
escolar. Os quais geram práticas docentes descontextualizadas e sem significado para os 
educandos, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem coerente e de acordo com 
as necessidades dos mesmos. Constatou-se que existem muitos desafios a serem 
superados, entre eles, as mudanças de concepções, dicotomia entre teoria-prática e além 
de revisão das políticas públicas para reestruturação dos cursos de formação inicial e 
continuada, a fim de ressignificar a ação docente. 

 

Palavras-chave: Formação Docente. Práticas Pedagógicas. Ensino Fundamental I. 

 

 

Introdução 

 

Por intermédio da educação básica, os educandos têm a oportunidade de uma 
formação que se inicia no 1º ano e se estende até o 5º do Ensino Fundamental. E para 
que esse processo de ensino-aprendizado seja coerente e contextualizado, a formação 
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docente inicial e continuada torna-se um elo essencial para o progresso da escolarização 
de forma plena. 

Entretanto, durante esse percurso escolar é possível encontrar várias lacunas, as 
quais impossibilitam uma educação transformadora e levam-na a se tornar reprodutora. 
A qual multiplica saberes de forma passiva, muitas vezes, reprime ao contrário de 
formar cidadãos ativos e críticos para transformar a sociedade. E por meio de uma 
formação profissional adequada e qualificação do trabalho docente, é possível ampliar 
as condições para que os educandos sejam estimulados em seu potencial. 

As discussões sobre a formação docente na educação básica envolvem o curso 
de Pedagogia e Normal Superior, os quais possuem a função de preparar profissionais 
para a docência tanto na Educação Infantil, quanto para os primeiros anos do Ensino 
fundamental, além das outras disciplinas que estão presentes no currículo escolar até o 
final da educação básica.  

Entretanto, o que se percebe é um grande distanciamento entre a teoria e a 
prática, deixando profissionais sem uma preparação ampla para atuar nas instituições 
escolares, além de haver pouca interlocução entre as demais disciplinas.  

Nessas circunstâncias, surge a formação continuada como um grande auxílio 
para o docente adequar suas práticas pedagógicas de acordo com a realidade escolar, o 
qual requer estudo, pesquisa e articulação com os diversos saberes. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é discutir sobre a formação docente e os 
saberes inerentes da atuação no Ensino Fundamental I. Por meio de uma pesquisa 
bibliográfica embasada nos referenciais teóricos de Tardif (2002), Nóvoa (2008), 
Longarezi e Puentes (2016), entre outros. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é a bibliográfica, com análise e reflexão 
dos referenciais teóricos sobre a formação do professor e dos saberes docentes para 
atuação na educação básica, relatando desafios do corpo docente diante do processo 
escolar.   

 

Formação e saberes docentes 

 

A docência sempre exigiu saberes que são agregados à sua identidade ao longo 
de sua carreira profissional. As práticas pedagógicas acabam sendo fundamentadas 
durante o exercício dessa profissão. De acordo com Tadirf (2002, p. 54) o saber docente 
ц uЦ “ЬКЛОr plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de 
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ПШЫЦКхуШ, НК ПШЫЦКхуШ pЫШПТЬЬТШЧКХ, НШЬ МuЫЫíМuХШЬ О НК pЫпЭТМК МШЭТНТКЧК”. O ЪuКХ ОЬЭп 
associado à origem de cada um, às vivências e as relações estabelecidas entre seus 
saberes. 

A formação de professor da educação básica tem sido alvo de pesquisas por 
diversos autores. Recentemente Gatti e Barreto (2009) coordenaram uma pesquisa, a 
pedido da UNESCO a fim de caracterizar quem está lecionando no Brasil na Educação 
Básica, ou seja, qual o perfil desses profissionais. Esta pesquisa revelou que a procura 
pelos cursos de Pedagogia ainda é pelo sexo feminino, como foi culturalmente plantado 
nos cursos da Escola Normal e Magistério. Quanto ao perfil dessas mulheres, eram mais 
velhas em idade e também de baixa renda. Isso se deu porque através dessa formação, a 
mulher mais velha vê essa profissão como uma forma de mudar de vida, de conseguir 
um lugar melhor naquilo que já possui e também melhor condição sócio econômica. 
SОРuЧНШ КЬ КuЭШЫКЬ, “PКТЬ e mães dos estudantes de Pedagogia são sistematicamente 
ЦОЧШЬ ОЬМШХКЫТгКНШЬ ЪuО ШЬ ОЬЭuНКЧЭОЬ НШЬ НОЦКТЬ МuЫЬШЬ” (GATTI E BARRETO, 
2009, p.167), o que justifica a procura da graduação no campo da educação, mais 
especificamente em Pedagogia por esse grupo de pessoas. 

A preocupação das autoras foi no aspecto da qualidade dos cursos que estavam 
sendo oferecidos a esse público que, em sua maioria já estava fora da sala de aula por 
um longo tempo e que, textos de disciplinas como Filosofia e outras que envolvem uma 
leitura e reflexão mais profunda dificultasse a compreensão desses alunos e alunas. Isso 
porque nem toda instituição se preocupa com o currículo oferecido em seus cursos de 
licenciatura. 

Os saberes que as pessoas trazem em suas bagagens acabam construindo outros 
ЬКЛОЫОЬ. FЫОТЫО (1996, p. 69) КПТЫЦК ЪuО, “A ЧШЬЬК МКpКМТНКНО НО КpЫОЧНОЫ, НО ЪuО 
decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de 
КpЫООЧНОЫ К ЬuЛЬЭКЧЭТЯТНКНО НШ ШЛУОЭШ КpЫОЧНТНШ”. 

Para ele, o ser humano tem a capacidade de aprender, não apenas para nos 
adaptar, mas para transformar a realidade e então intervir. Nesse sentido, o profissional 
da educação necessita buscar conhecimento, transformar a sua bagagem, buscar o 
conhecimento científico para que possa através de estudos e leituras compreender 
melhor o mundo da educação e levar esse conhecimento para a sala de aula. Rodrigues 
(1991, p. 66) КПТЫЦК ЪuО “(...) К ОЬМШХК pЫОpКЫК pКЫК К МТНКНКЧТК КЭЫКЯцЬ НК pЫпЭТМК – 
porque não se ensina alguém somente através de discursos. Ensina-se através do 
НТЬМuЫЬШ О НК pЫпЭТМК”. 

No entanto, a formação desses profissionais ainda caminha a passos lentos e 
deixa muito a desejar, a começar pelos cursos de graduação. 
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A oferta desses cursos de licenciatura permite inferir que as condições de 
formação dos professores no país, de modo geral, ainda estão muito distantes 
de serem satisfatórios, e evidencia que a preparação de docentes para os anos 
iniciais da escolaridade em nível superior está sendo feita de forma um pouco 
mais precária que as demais. A atuação do poder público na formação de 
professores da educação básica tem cumprido até aqui uma função 
predominantemente complementar e redistributiva, a qual se concentra 
sobretudo no atendimento às regiões com menores indicadores de 
desenvolvimento econômico social (GATTI e BARRETO, 2009, p.68). 

 

Com a necessidade de formar professores e aprimorar os que já atuavam em sala 
de aula instituiu-se uma política nacional para a formação de profissionais do magistério 
da educação básica através do Decreto nº 6.755 (BRASIL, 2009), com programas de 
formação inicial e continuada sob a coordenação de Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

A partir dessa visão, a educação teve um avanço significativo, pois através da 
formação continuada em centros de aprimoramentos oferecidos gratuitamente aos 
pЫШПТЬЬТШЧКТЬ НК пЫОК НК ОНuМКхуШ “ТЧ ХШМШ” Шu К НТЬЭсЧМТК, ц pШЬЬíЯОХ ХОЯКЫ ЦКТЬ 
conhecimento para dentro da sala de aula. 

Freire (1996) revela que a educação é especificamente humana e gnosiológica, 
diretiva, e por isso política, uma vez que através dos meios e técnicas acaba envolvendo 
frustrações, além de medo e desejos. Afirma também que acaba exigindo do professor 
um saber geral, saberes especiais ligados as atividades dos docentes. 

Formar professores iniciantes ou oferecer a formação continuada àqueles que já 
são graduados nem sempre é tarefa fácil, uma vez que pesquisas revelam que embora os 
cursos oferecidos prometam formar professores, não os prepara para a sala de aula em 
relação à didática e práticas pedagógicas  

 

Seu objeto de estudo específico é a problemática do ensino, enquanto prática 
de educação, é o estudo do ensino em situação, ou seja, no qual a aprendizagem 
e a intencionalidade almejada, no qual os sujeitos imediatamente envolvidos 
(professor e aluno) e suas ações (o trabalho com o conhecimento) são 
estudados nas suas determinações histórico-sociais. (...) O objeto de estudo da 
didática não é nem o ensino, nem a aprendizagem separadamente, mas o ensino 
e sua intencionalidade, que é a aprendizagem, tomadas em situação 
(PIMENTA, 1997, p. 63). 
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Nesse sentido, temos que ponderar os dois lados da didática que são a 
investigação da natureza dos saberes escolares os quais são traduzidos na bagagem que 
carregam e a maneira de sua apropriação pelo aluno, significando um envolvimento das 
relações pedagógicas, ou seja, a didática básica e a específica não estão separadas. 

Libâneo (2008, p. 67), afirma que a didática não é sustentada em sua teoria, pois 
necessita de referências МШЦШ “(...) КЬ ЦОЭШНШХШРТКЬ НО ОЧЬТЧШ О КЬ ПШЫЦКЬ НО 
КpЫОЧНТгКРОЦ НКЬ НТЬМТpХТЧКЬ ОЬpОМíПТМКЬ”, uЦК ЯОг ЪuО К НТНпЭТМК ЭЫКг pКЫК Ш ОЧЬТЧШ КЬ 
teorias do conhecimento, da educação, desenvolvimento, da aprendizagem e etc.  

Embora a didática seja de fundamental importância para a formação do docente, 
“ЧуШ ЬО pШНО, К ЫТРШЫ, ПКХКЫ НО uЦК НТНпЭТМК ‘РОЫКХ’, ЧОЦ НО ЦцЭШНШЬ РОЫКТЬ НО ОЧЬТЧШ 
aplicáveis a todas as disciplinas. Isso porque cada disciplina requer um determinado tipo 
de pesquisa e conhecimento didático, pois necessita estar conectada à lógica científica 
de determinada disciplina que for ensinada. 

PКЫК FЫОТЫО (1996, p. 27), НОЬЭКМК ЪuО “(...) Ья, ЧК ЯОЫНКНО, ЪuОЦ pОЧЬК МОЫЭШ, 
ЦОЬЦШ ЪuО, рЬ ЯОгОЬ pОЧЬО ОЫЫКНШ, ц ЪuОЦ pШНО ОЧЬТЧКЫ К pОЧЬКЫ МОЫЭШ.” IЬЬШ pШЫЪue o 
professor é um ser que necessita de certo rigor metodológico, que o leva a buscar fontes 
as quais traduzam novos saberes, que faz dele um ser inquieto, investigativo, que não se 
acomoda, não se satisfazendo com o que está pronto e acabado. Pois não é assim que a 
educação está se apresentando durante todos esses anos, uma vez que o conhecimento 
está sempre em movimento e isso faz com que os saberes se modifiquem e estando 
sujeitos as adversidades que possam vir contra a certeza de algum saber.  

No entanto, para alguns autores nem sempre os cursos estão à altura das 
necessidades reais que um profissional necessita para atuar em salas de aula, uma vez 
que, segundo Gatti e Barreto (2009), dos cursos oferecidos a maioria estão em 
faculdades particulares que não apresentam um currículo com disciplinas que atenda às 
necessidades dos cursistas. Não porque não oferecem um ensino de qualidade, mas 
porque não se preocupam em montar um currículo de acordo com aquilo que o 
professor precisa para as práticas pedagógicas no ensino aprendizagem em sala de aula.  

Disciplinas que ofereçam conhecimento sobre como planejar aulas são de suma 
importância. Somente com os saberes adquiridos não são suficientes para uma boa 
execução de uma atividade dentro da sala de aula. Portanto, se faz necessário pesquisar 
sobre o assunto para então reproduzir o conhecimento que será utilizado no ensino 
aprendizado.  

Diante disso, é importante que o professor esteja aberto a constantes reflexões a 
fim de admitir que os saberes adquiridos podem não ser suficiente para uma boa 
execução de atividades ligadas às práticas educacionais dentro da sala de aula. Portanto, 
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se faz necessário pesquisar sobre o assunto para então reproduzir o conhecimento que 
será utilizado no ensino aprendizado. Sendo assim, a elaboração do planejamento como 
forma de orientar o professor é fundamental. É necessário ressaltar que o: 

 

“(...) pХКЧОУКЦОЧЭШ НК ОЬМШХК МШЧЭОЦpХО НОЬНО ШЬ МЫТЭцЫТШЬ НО ШЫРКЧТгКхуШ НКЬ 
crianças em classes ou turmas, a definição de objetivos por série ou ano, o 
planejamento do tempo, espaço e materiais considerados nas diferentes 
atividades e seus modos de organização: hora de sala de aula, brincadeiras 
livres, hora da refeição, saídas didáticas, atividades permanentes, sequências 
didáticas, atividades НО ЬТЬЭОЦКЭТгКхуШ, pЫШУОЭШЬ, ОЭМ.” (NERВ, 2007, p. 111 
apud BRASIL, 2012, p. 12) 

 

Os fundamentos dos saberes, das práticas pedagógicas não se reduzem a 
conhecimentos adquiridos somente através de ensino aprendizado adquiridos em sala de 
aula enquanto discente. Freire afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Isso porque é através da pesquisa sobre assuntos relevantes que o professor 
poderá se tornar um profissional com saberes necessários para exercer a profissão 
docente.  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. (...) Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p. 32) 

 

Em estudos recentes sobre a produção científica nos cursos de pós-graduação 
stricto sensu na área da educação, Longarezi e Puentes (2016) revelam que os discentes, 
futuros professores de cursos de graduação, apresentam poucos projetos no que se refere 
aos saberes docentes ou condições e modos do exercício profissional específico.  

Segundo os autores, as produções mesmo que em números significativos, são em 
linha geral, voltadas mais para a parte da didática relacionada a assuntos que revelam 
metodologias específicas do que para o ensino das matérias. Significando que os 
conteúdos dessas produções pouco revelam sobre a didática em sala de aula na prática.  

Assim, as produções relativas às práticas pedagógicas em sala de aula, bem 
como no processo de ensino aprendizado não ocupa um lugar de relevância. Tardif 
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(2002, p. 291)  revela que a prática docente é vista como sendo um “ОЬpКхШ НО pЫШНuхуШ 
НК МШЦpОЭшЧМТК pЫШПТЬЬТШЧКХ pОХШЬ pЫяpЫТШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ”.  

As práticas pedagógicas podem ser consideradas como um campo de saberes que 
levam a produção de conhecimento, muitas vezes consideradas formativas. Sendo 
assim, pode ser vista como um fator importante no que se refere ao fortalecimento, 
digamos assim, desses saberes. Mesmo porque ao reproduzir esses saberes adquiridos 
seja na troca de conhecimento com colegas, ou na ressignificação de seus próprios 
saberes adquiridos enquanto docente e discente, as sua práticas pedagógicas em sala de 
aula certamente darão melhor embasamento nas reflexões e produções na área da 
educação.  

SОРuЧНШ PТЦОЧЭК (1999, p. 29), “(...) К ПШЫЦКхуШ ц, ЧК ЯОЫНКНО, КuЭШПШЫЦКхуШ, 
uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 
ОбpОЫТшЧМТКЬ pЫпЭТМКЬ, МШЭТНТКЧКЦОЧЭО ЯТЯОЧМТКНКЬ ЧШЬ МШЧЭОбЭШЬ ОЬМШХКЫОЬ”.  

Diante dessa afirmação a profissão docente necessita, segundo Freire (1996), de 
“ЫТРШЫШЬТНКНО ЦОЭяНТМК”, uЦК ЯОг ЪuО ЭШНШЬ ШЬ НТКЬ surgem novos conhecimentos que 
levam o professor a questionar, olhar o passado e o presente porque o conhecimento 
acontece através do tempo historicamente falando. 

 

O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes 
fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso 
mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da 
formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e tão lúcida quanto 
possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e aí 
já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio 
mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da 
formação do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 
transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
sua construção. (FREIRE, 1996, p. 22) 

 

Ao pensar nas práticas pedagógicas logo imaginamos o professor na sala de aula 
colocando em prática aquilo que aprendeu durante a sua formação. Para tanto, se faz 
necessário pesquisar produzir e reproduzir assuntos pertinentes à sua área de atuação e 
formação profissional. PКЫК TКЫНТП (2002, p. 234), Ш ЭЫКЛКХСШ НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ ц “uЦ 
espaço específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, 
portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de 
pЫШПОЬЬШЫ”. 

Sendo assim, as práticas pedagógicas acabam se tornando um vasto campo de 
saberes e também de produção de conhecimento. Através do seu trabalho no cotidiano, 
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o professor necessita estar sempre reformulando a sua identidade, uma vez que se torna 
protagonista das práticas educativas, bem como de sua formação profissional, pois 
necessita estar sempre pesquisando e ressignificando diversos saberes. Além de estar 
articulando os conteúdos, sem engavetá-los, de forma interdisciplinar e transdisciplinar, 
por meio de projetos, trabalhando questões sociais, culturais e éticas. Dando ênfase à 
mediação de um processo de ensino-aprendizagem dinâmico, criativo, crítico, 
desvinculado da transmissão passiva e desconectada da realidade. A educação 
colaborativa torna-se forte aliada para as trocas de experiências e a discussão de 
procedimentos didático-metodológicos. Não para plagiar atividades entre os colegas, 
porque cada turma se desenvolve de maneira singular, mas para enriquecimento da 
prática pedagógica compartilhada, adequando as atividades da melhor forma à realidade 
escolar. 

O trabalho docente exige saberes que surgem durante a vida profissional e que 
logo se incorpora na sua vivência cotidiana. Assim, as práticas pedagógicas acabam 
sendo fundamentadas durante o exercício da profissão. Rodrigues (1991, p. 66) afirma 
ЪuО “К ОЬМola prepara para a cidadania através da prática – porque não se ensina alguém 
somente através de discursos. Ensina-ЬО КЭЫКЯцЬ НШ НТЬМuЫЬШ О НК pЫпЭТМК”.  

Nesse sentido, não basta apenas refletir, pesquisar, e sim colocar em prática 
como sugerem ainda Albuquerque e Cruz (BRASIL, 2012, p. 24) 

 

Vários tipos de recursos podem ser utilizados como forma de registro, dentre 
eles: planejamentos, portfólios com atividades das crianças e modelos de 
tarefas, diários de classe, registro de conquistas das crianças, registros de 
ações a serem desenvolvidas para resolver problemas detectados.  

 

As pesquisas de Longarezi e Puentes (2016) revelaram que há pouca produção 
nos cursos de pós-graduação stricto sensu na área de educação que abordem a didática e 
as práticas pedagógicas. Diante disso, Gatti e Barreto (2009), revelam que o estágio, que 
é muito importante na formação docente, deixa muito a desejar, uma vez que são em sua 
maioria de observação, onde o discente apenas ocupa um lugar de expectador em sala 
de aula limitando-se a anotações e registros. 

Dessa maneira, as pesquisas de Longarezi e Puentes (2016) revelam que a 
produção de trabalhos no campo da didática nos cursos de pós-graduação no país é 
muito baixa, se comparada a outras disciplinas. Assim tudo o que é produzido fica 
limitado apenas nas apresentações em congressos e anais de eventos, significa que há 
uma lacuna nessa área da educação, de maneira que os discentes preocupam-se em 
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valores teóricos em detrimento às práticas pedagógicas exercidas dentro de sala de aula. 
Ainda segundo Longarezi e Puentes (2016, p. 45): 

 

“(...) EЦ ЫОХКхуШ рЬ НТЦОЧЬõОЬ НК НТНпЭТМК, ЯОЫТПТМК-se forte ênfase nos 
fundamentos, mas, tal como ocorre em relação ao campo investigativo, eles 
também se referem às metodologias específicas de ensino das disciplinas com 
pouca referência aos fundamentos e à investigação da didática enquanto 
НТЬМТpХТЧК КМКНшЦТМК.” 

 

A formação do professor para atuar em sala de aula depende de um profissional 
com pós-graduação na área da educação. Como as pesquisas revelaram que as práticas 
pedagógicas não são preconizadas nas produções científicas, fica difícil imaginar esse 
profissional em sala de aula recém saído de um curso de graduação, pois mesmo que 
tenha passado pelo estágio vai para a sala de aula com pouca ou nenhuma bagagem de 
experiências com alunos. 

Esses saberes que são tão importantes para a questão do ensino aprendizado não 
são valorizados pelos cursos de pós-graduação. Longarezi e Puentes (2016, p. 45) 
ЫОЯОХКЦ ЪuО “(...) AЬ МШЧНТхõОЬ О ЦШНШЬ, НТЦОЧЬõОЬ Ъue se referem especificamente ao 
trabalho em sala de aula, tem peso muito pequeno nos projetos e nas produções, com 
pЫОУuíгШ р КЛШЫНКРОЦ НО ЪuОЬЭõОЬ НК ПШЫЦКхуШ pЫШПТЬЬТШЧКХ ОЬpОМíПТМК.”  

Esses saberes que são tão importantes para a questão do ensino aprendizado não 
são valorizados pelos cursos de pós-graduação. O que denota a falta de interesse por 
parte das instituições de ensino que não incentivam esse tipo de pesquisa e produção 
intelectual. Longarezi e Puentes (2016, p. 45) apontam para o que foi objeto de pesquisa 
О ЫОЯОХКЦ ЪuО, “ЭКТЬ КМСКНШЬ pОЫЦТЭОЦ ТЧЭОЫpЫОЭКЫ ЪuО Сп ЦКТЬ pОЬЪuТЬК ЭОяЫТМК ЬШЛЫО К 
profissão do que estudos abordando o exercício profissional. Tal fato por sua vez, 
restringe as contribuições da pesquisa para o avanço do conhecimento (...). 

Nesse sentido, a formação docente está preocupando os pesquisadores que 
fizeram as pesquisas citadas porque as práticas docentes não estão sendo trabalhadas 
com os alunos de graduação. Além disso, as produções científicas, que seriam aliadas 
dos alunos desses cursos para auxiliar como embasamento para suas práticas, são 
raramente encontradas. SОРuЧНШ TКЫНТП (2002, p. 35) “TШНШ ЬКЛОЫ ТЦpХТМК uЦ pЫШМОЬЬШ 
de aprendizagem e de formação; e, quanto mais desenvolvido, formalizado e 
sistematizado é um saber, (...) mais longo e complexo se torna o processo de 
КpЫОЧНТгКРОЦ”.    
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Dessa maneira, os profissionais acabam levando para a sala pouca bagagem 
considerando as práticas pedagógicas, o que é uma pena, pois segundo Freire (1996, p. 
26), “(...) ПКг pКЫЭО НКЬ МШndições em que aprender criticamente é possível a 
pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo 
experiência de certos saberes e que esses saberes não podem a eles, os educandos, ser 
ЬТЦpХОЬЦОЧЭО ЭЫКЧЬПОЫТНШЬ”.  

Nesse sentido, a educação, segundo os autores passa por um momento de 
preocupação em que o docente recebe o certificado de graduação, mas sem as práticas 
pedagógicas necessárias a um ensino aprendizado de qualidade, deixa lacunas que 
prejudicam a educação escolar. CШЧПШЫЦО КПТЫЦК NяЯШК (2007, p. 23), “ЭОЦШЬ uЦ 
discurso coerente, em muitos aspectos consensual, estamos de acordo quanto ao que é 
preciso fazer, mas raramente temos conseguido fazer aquilo que dizemos que é preciso 
ПКгОЫ”. NОЬЬО ЬОЧЭТНШ, ц ОЬЬОЧМТКХ ЪuОЛЫar paradigmas e concepções, inovar e 
principalmente, agir e caminhar em direção a uma educação emancipadora e 
democrática. 

 

Considerações finais 

 

Por meio do presente artigo, analisou-se a formação profissional e os saberes 
docentes no Ensino Fundamental I. Verificou-se que realmente a formação inicial 
docente contém muitas lacunas e ambiguidades entre o real e o ideal, devido a 
complexidade existente no exercício da docência. Os estudos revelam que os docentes 
possuem poucos projetos referentes aos saberes profissionais ou condições e modos do 
exercício profissional específico. Isso porque as propostas formativas estão 
fundamentadas na racionalidade prática, sendo necessárias políticas públicas para 
reestruturação de uma formação docente consistente e coerente, que não separe o saber do 
fazer, ou a teoria da prática, mas que os articule a fim de favorecer uma prática 
pedagógica crítica, criativa e transformadora. 

As pesquisas demonstraram  que por meio da formação continuada em centros 
de formação, à distância, ou “in loco”, o docente poderá ter condição de aprimorar seus 
conhecimentos e mediar um processo de ensino-aprendizagem dinâmico, criativo e 
crítico. Sempre procurando se desvincular de concepções de transmissão passiva para se 
tornar emancipador.    

Assim, o professor por intermédio de uma educação colaborativa, com trocas de 
experiências e discussão de procedimentos didático-metodológicos, poderá adequando e 
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enriquecendo a prática pedagógica de acordo com a realidade escolar e necessidades dos 
educandos.  

Além disso, é importante que os currículos estejam articulados de modo a 
possibilitar a elaboração de propostas pedagógicas interdisciplinares e 
transdisciplinares, favorecendo a interlocução dos diversos saberes.  

Entretanto, formação exige estudo, pesquisa e ação, renovação dos saberes que 
foram adquiridos na graduação, para que se tornem concisos e coerentes no trajeto 
profissional e ressignifiquem dia-a-dia a prática educativa.  

No entanto, os estudos revelam que não resolve estar em constante formação, se 
as concepções de educação, paradigmas, saberes não são modificados, é necessário que 
haja ação, a qual contribua para a transformação da ação pedagógica em prática 
inovada, interessante e significativa. 
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Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo compreender como os saberes físicos 
foram e são construídos na formação de professores de Ciências Naturais, graduados em 
Ciências Biológicas, da rede escolar pública municipal de Uberlândia, Minas Gerais. No 
desenvolvimento da pesquisa, a concepção sobre saberes docentes adotada fundamentou-
se no trabalho de Maurice Tardif. Nessa perspectiva, os saberes docentes são plurais e 
temporais, oriundos de fontes diversas e construídos ao longo da vida do professor e não 
apenas durante o curso de graduação. Além disso, dentro de uma abordagem qualitativa, 
foi utilizada a metodologia de Robert Yin para a condução de estudos de caso, com três 
professores municipais de Ciências Naturais, através de dados coletados por entrevistas 
semiestruturadas, questionários, mensagens eletrônicas e documentos. A interpretação 
dos dados mostrou que a construção dos saberes físicos dos sujeitos da pesquisa se deu 
especialmente no ensino médio e não no curso de graduação. No exercício da profissão, 
o seu aprendizado de Física é realizado através dos livros didáticos e da internet, para 
atender as exigências da prática docente. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física. Professores de Ciências Naturais. Formação docente.   
 

Introdução 

 

Esse texto é parte de uma dissertação de mestrado, dentro do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cujo trabalho 

foi realizado com três professores de Ciências Naturais de uma escola da rede escolar 

pública municipal de Uberlândia, Minas Gerais. O nosso objetivo principal foi 

compreender como os saberes físicos foram e são construídos na formação do professor 

de Ciências Naturais, graduado em Ciências Biológicas, por entendermos o importante 

papel do professor de Ciências Naturais e do ensino de Física nos anos finais do ensino 

fundamental. 
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Nosso interesse por essa temática partiu do contato com os professores de Ciências 

Naturais, no Centro Municipal de Pesquisas Educacionais Professora Julieta Diniz 

(CEMEPE), uma unidade administrativa e educacional voltada para o treinamento e 

capacitação dos educadores da rede municipal de Uberlândia, Minas Gerais, onde 

realizamos um curso, com oficinas de experimentos, sobre o conteúdo de Física, na 

modalidade formação continuada. Nessa ocasião, os professores de Ciências Naturais, 

graduados na área da Biologia, expressaram as suas dificuldades e insegurança quanto ao 

ensino de Física, matéria abordada de forma bastante limitada no currículo dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, abrangendo, por exemplo, menos de 3,00 % da 

carga horária, de 12 cursos de instituições de ensino superior mineiras, públicas, que 

analisamos; embora, conforme o Conselho Nacional de Educação, ao se referir ao curso 

de Ciências Biológicas, tenha emitido no seu parecer que o curso 

 

[...] deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das Ciências Biológicas, 

conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para atender ao ensino 

fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas especificidades, 

deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos 

dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de 

Ciências no nível fundamental e para o ensino de Biologia, no nível médio [...] 

(BRASIL, 2001, p.6).  

 

Acontece que a Física é um dos componentes curriculares, segundo as Diretrizes 

Curriculares Municipais, que o professor de Ciências Naturais precisa trabalhar, e que 

75,32 % dos professores de Ciências Naturais da rede escolar pública municipal, segundo 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia, Minas Gerais, são graduados na área da Biologia. Desenvolvemos, então, a 

hipótese de que as dificuldades quanto ao ensino de Física, expostas pelos professores de 

Ciências Naturais, tinham relação com a sua formação, ou seja, admitimos que esses 

professores, ao longo da sua formação, tiveram acesso a algum saber relacionado à Física, 

mas que esse, devido à maneira em que foi construído, não é o suficiente para atender às 

demandas da sua prática docente. 
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Assim, procuramos entender, quanto aos professores de Ciências Naturais, 

graduados em Ciências Biológicas, de que maneiras a Física se relaciona com a sua 

formação como um todo, desde a sua infância até o exercício atual do ofício, ou seja, qual 

o lugar da Física na sua formação.  

 

Enquadramento teórico: os saberes docentes 

 

A ЧШЬЬК pОЬЪuТЬК, ЬШЛЫО Ш ХuРКЫ ЪuО К FíЬТМК ШМupК ЧК ПШЫЦКхуШ НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ 

НО CТшЧМТКЬ NКЭuЫКТЬ, ХТНШu МШЧЬЭКЧЭОЦОЧЭО МШЦ ШЬ МШЧМОТЭШЬ “ПШЫЦКхуШ” О “ЬКЛОЫОЬ”. 

EЧЭОЧНОЦШЬ ЪuО К ПШЫЦКхуШ НШМОЧЭО ц uЦ pЫШМОЬЬШ МШЧЭíЧuШ О ЦКТЬ КЛЫКЧРОЧЭО ЪuО К 

ПШЫЦКхуШ pЫШПТЬЬТШЧКХ ТЧТМТКХ ЧШЬ МuЫЬШЬ НО РЫКНuКхуШ: ОХК ЬО ТЧТМТК МШЦ КЬ “ОбpОЫТшЧМТКЬ 

ПКЦТХТКЫОЬ О ОЬМШХКЫОЬ КЧЭОЫТШЫОЬ р ПШЫЦКхуШ ТЧТМТКХ” О МШЧЭТЧuК ЧШ “НОМШЫЫОЫ НК МКЫЫОТЫК 

pЫШПТЬЬТШЧКХ”, КЭЫКЯцЬ НО НТЯОЫЬКЬ ПШЧЭОЬ (TARDIF, 2012, p. 20; PASSOS; ANDRADE, 

2010, p. 21). EЬЬК ПШЫЦКхуШ НШ pЫШПОЬЬШЫ, ОЧЯШХЯОЧНШ К КЪuТЬТхуШ НО ЬКЛОЫОЬ, ТЧМХuТЧНШ 

НТЯОЫЬКЬ МШЦpОЭшЧМТКЬ, КМШЧЭОМО ОЦ ПКЬОЬ МЫШЧШХШРТМКЦОЧЭО НТЬЭТЧЭКЬ, МШЦШ, pШЫ 

ОбОЦpХШ, ЧК ПШЫЦКхуШ ОЬМШХКЫ КЧЭОЫТШЫ (pЫц-ОЬМШХК, ОЧЬТЧШ ПuЧНКЦОЧЭКХ, ОЧЬТЧШ ЦцНТШ, 

ОЬЭuНШЬ pЫц-ЯОЬЭТЛuХКЫОЬ), ЧК uЧТЯОЫЬТНКНО О КШ ХШЧРШ НК МКЫЫОТЫК pЫШПТЬЬТШЧКХ. 

MКЬ МШЦШ ЬО Нп К ПШЫЦКхуШ НШМОЧЭО? DО ЪuО ЦШНШ ОХК ц ЫОКХТгКНК? CШЧПШЫЦО 

TКЫНТП (2012), К ПШЫЦКхуШ ц uЦ ЦОТШ НО ЦКЭОЫТКХТгКЫ К ЫОКХТНКНО ЬШМТКХ, КЭЫКЯцЬ НК 

МШЧЬЭЫuхуШ НО sabОrОs, ЭКЧЭШ ШЬ ЬКЛОЫОЬ ТЧЭОЫТШЫТгКНШЬ pОХШ pЫШПОЬЬШЫ, К pКЫЭТЫ НО ПШЧЭОЬ 

ОбЭОЫЧКЬ, ЪuКЧЭШ ШЬ ЬКЛОЫОЬ pЫШНuгТНШЬ pОХШ pЫяpЫТШ pЫШПОЬЬШЫ, КЭЫКЯцЬ НК ЬuК pЫпЭТМК. A 

pКЫЭТЫ НОЬЭО ОЧЭОЧНТЦОЧЭШ, ОЦ ЪuО МКЦТЧСКЦШЬ НШ МШЧМОТЭШ ПШЫЦКхуШ pКЫК ЬКЛОЫОЬ, ЫОЬЭК-

ЧШЬ НОПТЧТЫЦШЬ Ш ЪuО ЬуШ ЬКЛОЫОЬ. 

AНШЭКЦШЬ К МШЧМОpхуШ НО ЬКЛОЫ uЬКНК pШЫ TКЫНТП (2012), ЪuО Ш ОЧЭОЧНО МШЦ uЦ 

ЬОЧЭТНШ ЦКТЬ КЦpХШ, МШЦШ ОЧРХШЛКЧНШ “ШЬ МШЧСОМТЦОЧЭШЬ, КЬ МШЦpОЭшЧМТКЬ, КЬ 

СКЛТХТНКНОЬ (Шu КpЭТНõОЬ) О КЬ КЭТЭuНОЬ НШЬ НШМОЧЭОЬ”, ЧuЦК ЯТЬуШ СКЛОЫЦКЬТКЧК, МШЦШ 

ЫОpЫОЬОЧЭКхõОЬ МШЧЬЭЫuíНКЬ ЬШМТКХЦОЧЭО, ТЧЭОЫЬuЛУОЭТЯКЦОЧЭО, О МШЦ ЛКЬО ЧШ МШЧЬОЧЬШ 

КЭТЧРТНШ К pКЫЭТЫ НК КЫРuЦОЧЭКхуШ ОЧЭЫО ЬuУОТЭШЬ МШЦ МШЦpОЭшЧМТК МШЦuЧТМКЭТЯК 

(TARDIF, 2012, p. 52, 60, 196, 197, 199, 206, 295; GOMES, 2007; BANNELL, 2006).  

TКЫНТП, НОЬЬО ЦШНШ, МШХШМК Ш ЬКЛОЫ ЧuЦ ОЧПШЪuО НТЬМuЫЬТЯШ, КЫРuЦОЧЭКЭТЯШ О 

МШЦuЧТМКМТШЧКХ (TARDIF, 2012, p. 207).  
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OЬ ЬКЛОЫОЬ НШМОЧЭОЬ, ЬОРuЧНШ TКЫНТП, ЬуШ pХuЫКТЬ О КНЪuТЫТНШЬ К pКЫЭТЫ НО ПШЧЭОЬ 

НТЯОЫЬКЬ (TARDIF, 2012), pШНОЧНШ ЬОЫ: ЬКЛОЫОЬ pОЬЬШКТЬ, ЬКЛОЫОЬ pЫШЯОЧТОЧЭОЬ НК 

ПШЫЦКхуШ ОЬМШХКЫ КЧЭОЫТШЫ, ЬКЛОЫОЬ pЫШЯОЧТОЧЭОЬ НК ПШЫЦКхуШ pЫШПТЬЬТШЧКХ pКЫК Ш 

ЦКРТЬЭцЫТШ, ЬКЛОЫОЬ pЫШЯОЧТОЧЭОЬ НШЬ pЫШРЫКЦКЬ О ХТЯЫШЬ НТНпЭТМШЬ uЬКНШЬ ЧШ ЭЫКЛКХСШ О 

ЬКЛОЫОЬ pЫШЯОЧТОЧЭОЬ НО ЬuК pЫяpЫТК ОбpОЫТшЧМТК ЧК pЫШПТЬЬуШ. 

DКНШ Ш ОбpШЬЭШ, МШЧМХuíЦШЬ ЪuО К ПШЫЦКхуШ О ШЬ ЬКЛОЫОЬ НШМОЧЭОЬ ОЬЭуШ 

ТЧОЫОЧЭОЦОЧЭО ЫОХКМТШЧКНШЬ, НО ПШЫЦК ЪuО ШЬ ЬКЛОЫОЬ, pХuЫКТЬ О МШЧЬЭЫuíНШЬ КШ ХШЧРШ НК 

ЯТНК НШ pЫШПОЬЬШЫ К pКЫЭТЫ НО ЯпЫТКЬ ПШЧЭОЬ, ЦШНОХКЦ-ЧШ, Шu ЬОУК, ЫОЬpШЧНОЦ pОХК ЬuК 

ПШЫЦКхуШ.  

AХцЦ НТЬЬШ, К pЫпЭТМК НШМОЧЭО, uЦ ЫОПХОбШ НК ПШЫЦКхуШ О НШ pКpОХ НШ pЫШПОЬЬШЫ, 

КЧНК ХКНШ К ХКНШ МШЦ ШЬ ЬОuЬ ЬКЛОЫОЬ. NК ЧШЬЬК pОЬЪuТЬК, КpОЬКЫ НО МШЦpЫООЧНОЫЦШЬ ЭШНК 

К МШЦpХОбТНКНО ОЦ ЪuО ЬуШ МШЧЬЭЫuíНШЬ О ЦШЛТХТгКНШЬ ШЬ ЬКЛОЫОЬ ЧК pЫпЭТМК НШМОЧЭО, 

ЛuЬМКЦШЬ, К pКЫЭТЫ НШ ШХСКЫ НО pЫШПОЬЬШЫОЬ НО CТшЧМТКЬ NКЭuЫКТЬ pОЬЪuТЬКНШЬ, МКЭОРШЫТгКЫ 

ШЬ ЬОuЬ ЬКЛОЫОЬ ЫОХКМТШЧКНШЬ р FíЬТМК pКЫК ОЧЭОЧНОЫЦШЬ МШЦШ ЬуШ КНЪuТЫТНШЬ (TARDIF, 

2012). PШНОЦШЬ, ОЧЭуШ, К pКЫЭТЫ НШЬ ЬКЛОЫОЬ О НК ЬuЛУОЭТЯТНКНО НШ pЫШПОЬЬШЫ, “pОЧОЭЫКЫ ЧШ 

pЫяpЫТШ МОЫЧО НШ pЫШМОЬЬШ МШЧМЫОЭШ НО ОЬМШХКЫТгКхуШ” (TARDIF, 2012, p. 228). NОЬЬО 

ЬОЧЭТНШ, Ш ОЬЭuНШ ЪuО НОЬОЧЯШХЯОЦШЬ pЫШМuЫШu МШЦpЫООЧНОЫ МШЦШ К FíЬТМК ПШТ/ц 

МШЧЬЭЫuíНК ЧК ПШЫЦКхуШ НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ НО CТшЧМТКЬ NКЭuЫКТЬ НШ EFII, К pКЫЭТЫ НК 

pОЫЬpОМЭТЯК НОЬЬОЬ ЬuУОТЭШЬ, pШЫ МШЦpЫООЧНОЫЦШЬ Ш ЯКХШЫ НШ “pЫШМОЬЬШ ЧКЫЫКЭТЯШ”, КЬЬТЦ 

МШЦШ TКЫНТП (2012, p. 104):  

 

DТПОЫОЧЭОЬ pОЬЪuТЬКНШЫОЬ Д...] МШХШМКЫКЦ ОЦ ОЯТНшЧМТК УuЬЭКЦОЧЭО Ш МКЫпЭОЫ 

ЧКЫЫКЭТЯШ НШ ЬКЛОЫ НШМОЧЭО, НШ ЪuКХ ПКгОЦ pКЫЭО ЦОЭпПШЫКЬ О ТЦКРОЧЬ МОЧЭЫКТЬ 

Д...] NКЬ pОЬЪuТЬКЬ НО МКЦpШ Шu ЧКЬ КЭТЯТНКНОЬ НО ПШЫЦКхуШ ЫОКХТгКНКЬ ОЦ 

pКЫМОЫТК, ПКгОЫ pОЫРuЧЭКЬ КШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ ЬШЛЫО ЬОuЬ ЬКЛОЫОЬ ОЪuТЯКХО, НО uЦК 

МОЫЭК ЦКЧОТЫК, К ХОЯп-ХШЬ К МШЧЭКЫ К СТЬЭяЫТК НО ЬОu ЬКЛОЫ-ОЧЬТЧКЫ, КЭЫКЯцЬ НКЬ 

ОбpОЫТшЧМТКЬ pОЬЬШКТЬ О pЫШПТЬЬТШЧКТЬ ЪuО ПШЫКЦ ЬТРЧТПТМКЭТЯКЬ pКЫК ОХОЬ НШ 

pШЧЭШ НО ЯТЬЭК НК ТНОЧЭТНКНО pОЬЬШКХ. 

 

PШЫЭКЧЭШ, ПШЦШЬ ХОЯКНШЬ р ЬuЛУОЭТЯТНКНО НШ pЫШПОЬЬШЫ, pОХШ ЬОu НТЬМuЫЬШ, pКЫК, 

НОЬЬК ЦКЧОТЫК, МСОРКЫ КШЬ ЦШНШЬ ОЦ ЪuО ОХО МШЧЬЭЫuТu О МШЧЬЭЫяТ ШЬ ЬКЛОЫОЬ ПíЬТМШЬ. 

EЧЭЫОЭКЧЭШ, ЛuЬМКЦШЬ ЫОЬРКЭКЫ ЧКЬ ЦОЦяЫТКЬ НО ЯТЯшЧМТКЬ НШ pКЬЬКНШ НШЬ ЧШЬЬШЬ 
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МШХКЛШЫКНШЫОЬ, ШЬ ЬuУОТЭШЬ НК ЧШЬЬК pОЬЪuТЬК, К ЫОХКхуШ ОЧЭЫО Ш ЬОu pЫШМОЬЬШ НО ПШЫЦКхуШ 

О К FíЬТМК, ЧуШ КpОЧКЬ КЭЫКЯцЬ НКЬ ЧКЫЫКЭТЯКЬ, ЦКЬ ЭКЦЛцЦ МШЦ Ш КpШТШ НО НШМuЦОЧЭШЬ 

МШЦШ СТЬЭяЫТМШЬ КМКНшЦТМШЬ, pХКЧШЬ НО МuЫЬШ, НШМuЦОЧЭШЬ ШПТМТКТЬ, ОЭМ. EЬpОЫКЦШЬ, МШЦ 

ТЬЬШ, МШЦЛТЧКЧНШ ПШЧЭОЬ ШЫКТЬ О ОЬМЫТЭКЬ, НОЧЭЫШ НО uЦ ЭОЦК ОЬpОМíПТМШ, МШЧЬЭТЭuТЫ uЦК 

pКЫЭО НК ЯТНК НО pОЬЬШКЬ НО uЦ РЫupШ, К ЬКЛОЫ, ШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ НО CТшЧМТКЬ NКЭuЫКТЬ НК ЫОНО 

ОЬМШХКЫ púЛХТМК ЦuЧТМТpКХ НО UЛОЫХсЧНТК, MG. PШЫ МШЧЬОРuТЧЭО, ЛuЬМКЦШЬ МОЫМКЫ Ш ЧШЬЬШ 

pЫШМОЬЬШ НО ТЧЯОЬЭТРКхуШ МШЦ К pХuЫКХТНКНО НО ОЯТНшЧМТКЬ, ЬОРuЧНШ uЦК ЦОЭШНШХШРТК 

ЬТЬЭОЦКЭТгКНШЫК pКЫК К МШЧНuхуШ НО ОЬЭuНШЬ НО МКЬШ, ЪuО НОХТЧОКЦШЬ К ЬОРuТЫ. 

 

O caminho metodológico: estudo de caso segundo Robert Yin 

 

Elegemos como estratégia de pesquisa o estudo de caso, segundo o conceito e os 

métodos propostos por Robert Yin no seu livro Estudo de caso: planejamento e métodos 

(YIN, 2001). Nesse livro, ele delineia uma metodologia específica para esse tipo de 

pesquisa. Adotamos a sua metodologia devido à sua ênfase especial às fases de 

preparação e análise do estudo de caso. Yin (2001) desenha um método de estudo de caso 

que permite uma melhor sistematização da investigação e uma otimização no 

aproveitamento dos dados obtidos. Algumas contribuições, dentre outras, da metodologia 

de Yin (2001), são o encadeamento de evidências, no qual relacionamos os dados 

coletados com o referencial teórico, com as nossas questões e com as nossas conclusões; 

o uso de um protocolo de estudo de caso, um check list dos passos da nossa pesquisa, que 

elaboramos e que nos orientou, mantendo o nosso foco nos nossos objetivos e questões; 

a utilização de diversas fontes de evidências e a triangulação dos dados, através dos quais 

buscamos ir além das narrativas, utilizando também documentos, questionários e 

mensagens eletrônicas de cada sujeito; o desenvolvimento de um banco de dados, um 

arquivo com todos os dados coletados, organizados para posteriores análises e 

verificações; e a análise das evidências, para a construção da explanação.  

Durante a nossa análise, nossa preocupação foi evitar o enviesamento, mantendo, 

ao mesmo tempo, o encadeamento das evidências, conforme Yin (2001) com as nossas 

construções teóricas prévias, a fim de elaborarmos a construção da explanação. Para 

alcançarmos essas metas, aliamos o método de Yin (2001) com a análise categorial, de 
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Bardin (2011), que envolve a definição de categorias e a distribuição das unidades 

temáticas em cada categoria, relacionadas ao tema da pesquisa. Dessa forma, buscamos 

К “ЬupОЫКхуШ НК ТЧМОЫЭОгК” О Ш “ОЧЫТЪuОМТЦОЧЭШ НК ХОТЭuЫК” (BARDIN, 2011, p. 35). 

Assim, caminhamos em busca da análise objetiva e sistemática do nosso conteúdo, 

através das etapas: (1) pré-análise; (2) exploração e (3) tratamento dos resultados e 

interpretação, conforme Bardin (2011). Durante a pré-análise preparamos o nosso 

material, que consistiu na transcrição absoluta das entrevistas realizadas presencialmente 

e por telefone. O texto transcrito passou por um processo de textualização, que consistiu 

na eliminação das típicas características da oralidade. Após a confecção do material 

textualizado, fizemos várias leituras do mesmo, buscando nossas unidades temáticas. 

Nossas categorias, elencadas desde o roteiro da entrevista, enquanto ainda preparávamos 

o estudo, são fundamentadas na tipologia de saberes docentes, de Tardif (2012, p. 63). Na 

etapa da exploração, fizemos a categorização de fato, essência da descrição analítica, na 

qual o inventário (delimitação e separação das unidades temáticas) e a classificação das 

unidades temáticas são realizados. Durante a categorização de todo o material, 

elaboramos um quadro, para cada professor, no qual o discurso do professor foi 

decomposto em unidades temáticas recortadas, classificadas de acordo com o tipo do 

saber docente e sua fonte de aquisição. Fizemos esse processo separado para cada 

professor, conforme recomendado em Yin (2001), antes de sintetizarmos o material em 

um único quadro. Por último, no tratamento dos dados, buscamos a validação dos 

resultados, destacando, a partir de elementos dos discursos dos professores, aqueles que 

se relacionam com a questão que levou à nossa pesquisa, isto é, como os saberes físicos 

foram e são construídos na formação de professores de Ciências Naturais. Construímos, 

assim, as inferências, fazendo, concomitantemente, a triangulação dos dados, ou seja, o 

confronto de alguns dados obtidos nas entrevistas e mensagens eletrônicas com outras 

fontes, como os documentos e os questionários, confrontando-os com a nossa 

fundamentação teórica (BARDIN, 2011). Nesse ponto, ficamos atentos às convergências 

nos discursos dos nossos sujeitos a fim de construirmos a nossa explanação, conforme 

Yin (2001).  
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Desse modo, no nosso estudo, a metodologia de Robert Yin foi utilizada da 

preparação à redação final, nos assegurando uma gestão sistemática e rigorosa do 

processo de investigação. 

Nesse processo, contamos com três professores, designados como P1, P2 e P3, 

cuja inclusão seguiu os seguintes critérios, além do fato de pertencerem a uma mesma 

escola: professores com mais de dez anos de docência; professores efetivos; disposição e 

permissão para contribuir com a investigação. Quanto ao critério de anos de docência, 

baseamo-nos em pesquisas sobre vidas de professores, que consideram haver uma fase de 

estabilização, que pode variar entre cinco e sete anos, ou mais, que seria um período de 

formação da competência pedagógica, de adoção definitiva de um compromisso com a 

docência e de aprendizagem de saberes curriculares e experienciais, elementares 

(TARDIF, 2012). Delimitamos também por professores efetivos, ou seja, que foram 

admitidos por meio de concurso público e detêm estabilidade na carreira (após o estágio 

probatório). Esse critério foi elencado por dois motivos: primeiro, porque a maioria dos 

professores de Ciências Naturais da rede possui cargo de provimento efetivo; segundo, 

porque, dificilmente, os professores na condição precária de um contrato temporário 

chegaram ao fim da fase de estabilização, cercada ainda por dúvidas, insatisfação, 

insegurança profissional, mudanças sucessivas e questionamentos (TARDIF, 2012). 

Desse modo, empreendemos a coleta das narrativas dos nossos sujeitos, sendo eles 

constituídos como os nossos narradores (ou colaboradores). Assim, buscamos em suas 

narrativas os elementos que pudessem descrever como se deu a construção dos saberes 

físicos ao longo da sua formação, entendendo a formação como um processo abrangente, 

conforme Tardif (2012), que acontece ao longo de toda a vida do professor, não se 

limitando, portanto, à formação profissional inicial e continuada.  

 

Resultados e Discussão: como os saberes físicos foram e são construídos na formação 

dos professores de Ciências Naturais 

 

Nossas inferências foram construídas com base em trechos retirados do discurso 

dos professores, em confronto com o nosso referencial teórico e outras fontes de 

evidências, como documentos e questionários. Elencamos para esse artigo as inferências 
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e trechos do discurso dos sujeitos que têm uma relação mais direta com o problema e a 

hipótese da nossa investigação. Os trechos dos discursos dos sujeitos contêm comentários 

descritivos do autor entre parênteses duplos. No final de cada trecho, entre parênteses 

simples, especificamos a fonte do discurso. 

Assim, chegamos às seguintes conclusões: 

 

a) os professores se relacionam com os saberes físicos desde os anos escolares, passando 

pela graduação e, depois, durante o exercício do ofício de professor. Cada fase da 

formação docente (a formação escolar, a formação universitária e durante o exercício da 

profissão) empreendida ao longo de toda a vida do professor contribuiu de alguma 

maneira, em maior ou menor grau, para a construção dos saberes relacionados à Física. 

 

b) os saberes físicos adquiridos pelos professores colaboradores, veteranos na profissão, 

saberes transformados pela prática docente, não os instrumentalizou para uma didática do 

ensino de Física, segundo o seu discurso, ou seja, não os dotou de uma compreensão e de 

saberes pedagógicos para desenvolverem metodologias eficazes de ensino de Física nas 

aulas de Ciências Naturais. 

c) os professores de Ciências Naturais, por nós estudados, adquiriram o conhecimento do 

conteúdo de Física principalmente nos anos escolares, antes da graduação. Nesse sentido, 

os estudos no ensino médio foram marcantes, enquanto que a formação profissional 

inicial não foi relevante em preparar o professor de Ciências Naturais, graduado em 

Ciências Biológicas, para o ensino de Física, pois seus componentes curriculares de Física 

apenas foram uma repetição do ensino médio e não houve um direcionamento para o 

ensino de Física no nível do ensino fundamental. 

Dentre todos os tipos de saberes, os saberes da formação escolar anterior foram, 

segundo o discurso dos nossos sujeitos e a nossa interpretação, os que contribuíram mais, 

no passado, com os saberes relacionados à Física, conforme o texto abaixo:  
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“Foi antОs da Рraduaхуo, principalmОntО, quО Оu aprОndi os conceitos básicos da Física. 

Precisava estudar muito para o vestibular. Comecei a pegar firme nos estudos a partir 

do Оnsino mцdio mОsmo...” P3 (entrevista presencial) 

 

Com essa declaração, dentre outras, o professor P3 mostrou qual foi a sua 

principal fonte do conhecimento físico – no ensino médio e nos estudos pré-vestibulares, 

através dos saberes provenientes da formação escolar anterior. Deduzimos o mesmo das 

professoras P1 e P2, pois demonstraram que o conhecimento obtido na graduação não foi 

diferente do ensino médio, sendo uma mera repetição do mesmo: 

 

“A partО dО Física quО vi na ПaculdadО Пoi uma rОpОtiхуo do Оnsino mцdio. Atц o livro Пoi 

o mОsmo, o da BОatriг AlvarОnРa ((livro didпtico dО Física)).” P1 (entrevista presencial) 

 

“... mas Пoi muito por cima, mais a nívОl dО Оnsino mцdio mОsmo.” P2 (entrevista por 

telefone) 

 

Portanto, concluímos, a partir do nosso estudo, que os professores de Ciências 

Naturais, sujeitos desta pesquisa, adquiriram o conhecimento do conteúdo escolar de 

Física principalmente no ensino médio, através dos saberes provenientes da formação 

escolar anterior, adquiridos pela formação e pela socialização pré-profissionais. 

Essa conclusão é corroborada pelos estudos de Tardif (2012), que mostraram a 

importância das experiências escolares anteriores à formação inicial na constituição do 

saber-ensinar: 

 

Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva os futuros professores a 

adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do ofício de 

professor, bem como sobre o que é ser aluno. Em suma, antes mesmo de 

começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, 

o que é o ensino por causa de toda a sua história escolar anterior. Além disso, 

muitas pesquisas mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior 

é muito forte, que ele persiste através do tempo e que a formação universitária 

não consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo (TARDIF, 2012, p. 20). 
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Podemos citar, como exemplo, a importância que a professora P1 atribui à 

habilidade de interpretação de texto como facilitadora da aprendizagem de Física, noção 

que herdou da sua experiência escolar anterior e que molda a sua prática de ensino 

atualmente.  

Como podemos verificar, confirmando as afirmações de Tardif (2012), há uma 

forte ligação entre as experiências docentes na formação escolar anterior e a sua prática 

profissional: 

 

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro 

professor interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, de 

crenças, de valores, etc., os quais estruturam a sua personalidade e suas 

relações com os outros (especialmente com as crianças) e são reatualizados e 

reutilizados, de maneira não reflexiva mas com grande convicção, na prática 

do seu ofício (TARDIF, 2012, p. 72). 

 

No caso dos professores da nossa pesquisa, o conhecimento e outras formas do 

saber ligados à Física, construídos na formação escolar anterior, têm um grande peso na 

sua prática de ensino e nas suas concepções e certezas relacionados ao ensino e ao ofício 

de professor. 

 

d) atualmente, no exercício do ofício de professor, as principais fontes dos saberes físicos 

dos professores de Ciências Naturais que colaboraram para a nossa investigação, são o 

livro didático e a internet. Entretanto, há aqui uma ligação muito forte com a prática 

docente, na medida em que é ela que orienta essa busca pelos saberes relacionados à 

Física, conforme as suas necessidades. 

Os saberes curriculares, ЪuО “МШЫЫОЬpШЧНОЦ К НТЬМuЫЬШЬ, ШЛУОЭТЯШЬ, МШЧЭОúНШЬ О 

ЦцЭШНШЬ”, КpЫОЬОЧЭКНШЬ ЧК ПШЫЦК НО “pЫШРЫКЦКЬ ОЬМШХКЫОЬ”, ТЧПХuОЧМТКЦ ПШЫЭОЦОЧЭО К 

prática dos professores investigados quanto ao ensino de Física (TARDIF, 2012, p. 38). 

Isso pode ser constatado, no discurso dos nossos sujeitos, pelo peso que têm o currículo 

escolar e o livro didático. 
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Atualmente, os saberes relacionados à Física são adquiridos, pelos nossos sujeitos, 

por exigências da prática docente, através da internet e dos livros didáticos, conforme os 

comentários a seguir dos sujeitos pesquisados: 

 

“A ПontО principal do mОu conhОcimОnto dО Física ц a inПormaхуo quО adquirimos no dia 

a dia na escola, buscando, indo atrás de coisas novas, como no youtube ((site na 

internet)). Temos que estar pesquisando.” P1 (entrevista presencial) 

 

 “SОРuimos o quО Оstп no livro didпtico. Do livro didпtico vou para a intОrnОt. No Оntanto, 

não procuro complicar muito não... Gostava muito do livro do Ramalho, do Pedro Barros 

((livros didáticos de Física)). Tenho-os até hoje em casa. Explicavam direitinho, 

exercícios resolvidos. Continham situações-problema... Tem o site do professor, como o 

Portal São Francisco ((site na internet)). Alguns textos. Gosto, mas tem algumas coisas 

erradas... Uso muito os livros didáticos mais antiРos.” P2 (entrevista presencial) 

 

“Entуo, mОsmo quando Оu nуo sОi dО alРuma disciplina, dО alРum contОúdo quО Оstп 

sendo dado, normalmente vou atrás, corro e busco de todas as formas possíveis: tutorial 

no youtube. Aonde for possível, procuro saber inПormaхõОs sobrО o assunto...” P3 

(entrevista presencial) 

 

Dessa forma, os saberes provenientes dos programas e livros didáticos, através da 

uЭТХТгКхуШ НКЬ “ПОЫЫКЦОЧЭКЬ” НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ, МШЦШ ШЬ ХТЯЫШЬ НТНпЭТМШЬ О К internet, 

conforme Tardif (2012, p. 63), são a principal fonte atual de aquisição de saberes ligados 

à Física, pelos nossos sujeitos. Isso confirma a conclusão de Santomé (1998, p. 161), de 

ЪuО “ШЬ ХТЯЫШЬ-ЭОбЭШ ЬуШ ШЬ ЫОМuЫЬШЬ НТНпЭТМШЬ ЦКТЬ uЭТХТгКНШЬ pОХШ МШЫpШ НШМОЧЭО”. EЬЬК 

conclusão também mostra o potencial da internet na formação docente. 

 

Considerações finais 

  

Em virtude do que foi exposto, compreendemos que a nossa hipótese, de que os 

professores de Ciências Naturais, ao longo da sua formação, tiveram acesso a algum saber 
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relacionado à Física, mas que esse, devido à maneira em que foi construído, não é o 

suficiente para atender às demandas da sua prática docente, foi verificada e os nossos 

questionamentos satisfatoriamente respondidos. A construção dos saberes físicos, dos 

sujeitos da pesquisa, se deu principalmente no ensino médio e não através da graduação. 

Atualmente, no exercício da profissão, sua principal fonte de saberes físicos são o livro 

didático e a internet.  

Evidentemente, como se trata de um estudo de caso, podemos apenas relativizar 

as nossas conclusões, mas, ao mesmo tempo, a partir da nossa abordagem histórica – pois 

buscou resgatar, do passado e do presente dos nossos colaboradores, o lugar da Física – 

esperamos e temos certeza que os problemas, preocupações, confissões, reflexões e 

respostas, expostos ao longo da investigação e relatados na nossa dissertação de mestrado, 

pertencem também a outros educadores, em outros tempos – passado, presente ou futuro 

– e em outros espaços – outras escolas, outros municípios, outros estados, outros países. 
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Formação de professores e inclusão: uma reflexão centrada no aluno surdo 

 

RESUMO 

 

A educação de surdos foi, por um longo período, alicerçada em um modelo clínico-
terapêutico cujo desenvolvimento da linguagem oral prevalecia em detrimento ao 
aprendizado escolar. Os reflexos dessa concepção podem ser percebidos, atualmente, na 
dificuldade de escolarização dos alunos surdos. O movimento político em prol da inclusão 
tem favorecido uma mudança de comportamento que aponta para a necessidade de a 
escola adequar-se em termos de legislação, das dimensões curriculares, estruturais e 
atitudinais para acolher o aluno surdo, oferecendo-lhe uma educação que atenda às suas 
especificidades e garanta acesso ao conhecimento em condições de igualdade com os 
demais alunos. O presente artigo propõe-se a refletir sobre o processo de formação inicial 
e continuada dos professores que recebem alunos surdos e a necessidade de 
ressignificação da prática pedagógica diante dos desafios impostos pela inclusão. A 
pesquisa tem como participantes professores que atuam em quatro escolas públicas da 
cidade de Uberaba, Minas Gerais. Para síntese final, realiza-se a triangulação 
confrontando os dados da pesquisa bibliográfica, documental e dos depoimentos dos 
professores por meio de entrevistas. 

Palavras/termos-chave: formação de professores – surdez - inclusão. 
 
 
Categoria: Simpósio 3 – Didática e Formação de Professores 
Modalidade: Comunicação Oral 
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Introdução 

 

A educação de surdos foi, por um longo período, alicerçada em um modelo 

clínico-terapêutico em que as técnicas fonoaudiológicas para o desenvolvimento da 

linguagem oral prevaleciam em detrimento do aprendizado escolar. Nessa trajetória 

histórica, os aspectos relacionados ao ensino foram sempre relegados a um segundo 

plano. Os reflexos dessa concepção podem ser percebidos até hoje na dificuldade de 

escolarização apresentada pelos alunos surdos, nos altos índices de retenção e na evasão 

entre esses sujeitos.  

                                                           
4 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) – Uberaba - MG. 
5 Doutor em Letras: Estudos Linguísticos (UFPR).  Realizou estágio de pós-doutorado com bolsa CAPES 
(BEX 00015/15-6) no Departamento de Educação da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (UCSB). 
Professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba - MG.  

mailto:vivian.zerbinatti@uberabadigital.com.br
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Atualmente, o movimento político em prol da inclusão educacional e social e a 

valorização da língua de sinais em vários segmentos sociais tem favorecido uma mudança 

de comportamento que aponta para a necessidade de se valorizar as singularidades das 

pessoas como uma característica da diversidade humana. Diante desse contexto, as 

escolas começam a perceber a necessidade de se adequar em termos legais, curriculares, 

estruturais e atitudinais para receber o aluno surdo, oferecendo-lhe uma educação que 

atenda às suas especificidades e garanta o acesso ao conhecimento em condições de 

igualdade aos demais alunos. 

 Entretanto, muitos professores ainda despreparados para atuarem neste contexto 

da educação inclusiva, carregam consigo concepções de ensino que influenciam direta ou 

indiretamente suas práticas pedagógicas. Para entender como se dá o processo de 

formação dos professores em escolas regulares que recebem alunos surdos faz-se 

necessário fomentar reflexões na área da surdez para que os professores percebam a 

necessidade de uma profunda reorganização conceitual, filosófica e prática no contexto 

educacional em que estão inseridos e no mesmo espaço em que o surdo deve se inserir. 

 O desejo em realizar a pesquisa originou-se em 2010 quando a primeira turma de 

alunos surdos de uma escola para surdos de Uberaba, Minas Gerais, concluiu o 9.º Ano 

do Ensino Fundamental e precisou matricular-se em uma escola regular, pois a escola 

especializada não oferecia a continuidade na escolarização. Esses alunos, por mais de dez 

anos, conviveram apenas com os colegas surdos e professores surdos ou professores 

ouvintes fluentes em língua de sinais.  

 O processo de adaptação na escola regular foi lento e alguns professores desta 

escola buscaram formação específica nos cursos de Libras oferecidos pela escola 

especializada na qual estudaram os alunos surdos. 

 Em 2011, a segunda turma do 9.º ano formou-se e as dificuldades encontradas na 

transição para a escola regular foram ainda maiores; os professores assumiram que 

estavam despreparados para receber os alunos surdos, pois desconheciam a língua de 

sinais e as especificidades apresentadas pelos surdos. A escola não dispunha de intérprete 

de língua de sinais em todas as turmas e a morosidade no processo de contratação desse 
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profissional além da escassez de profissionais qualificados (na época) fez com que a 

maioria dos alunos surdos evadissem.  

Questão de pesquisa 

 A mudança desses alunos para escolas públicas regulares com alunos ouvintes e 

professores que desconheciam a língua de sinais e suas singularidades suscitou 

inquietações que se concretizaram no seguinte problema de pesquisa:  

Como tem acontecido o processo de formação de professores nas escolas públicas 

da cidade de Uberaba, Minas Gerais que recebem alunos surdos?  

A partir desse questionamento, algumas questões norteadoras foram traçadas:  

1) Quais são os sentidos compostos sobre a surdez pelos professores envolvidos 
diretamente com a inclusão do aluno surdo?  

2) Como os professores recebem o aluno surdo?  

3) Quais seriam as adaptações necessárias, por parte dos professores, para a inclusão do 
aluno surdo em sala de aula comum?  

4) Haveria uma proposta de formação continuada na área da surdez, oferecida pela escola, 
para os professores?  

5) Que recursos de acessibilidade a escola dispõe para receber o aluno surdo?  

6) Como os professores que recebem o aluno surdo em sala de aula percebem a língua de 
sinais?  

7) Como se dá a relação professor/intérprete de língua de sinais/aluno surdo? 

 As questões acima apresentadas e o interesse por ouvir os professores que recebem 

alunos surdos nas escolas públicas regulares incentivaram-nos a pensar na possibilidade 

de elaborar um estudo sobre formação de professores para atuarem no contexto inclusivo 

com alunos surdos. Um curso de extensão foi oferecido pela Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM) com duração de um semestre, aproximadamente. 
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Objetivos 

Geral 

 Investigar o processo de formação inicial e continuada dos professores que atuam 

nas escolas públicas regulares do município de Uberaba e recebem em sala de aula alunos 

surdos.  

Especificos 

I) Refletir criticamente sobre a formação inicial e continuada do professor para 
a prática inclusiva com alunos surdos.  

II) Identificar os pressupostos teóricos e filosóficos que embasam o processo de 
formação desses professores.  

III) Apontar aspectos que favorecem ou dificultam o processo de inclusão do 
aluno surdo na escola regular. 

 A pesquisa oportuniza uma reflexão mais aprofundada sobre a ressignificação do 

papel da escola regular frente ao desafio que a educação inclusiva impõe. 

 A pesquisa assume um caráter relevante quando oportuniza aos professores 

participantes refletirem de forma coletiva a situação educacional que vivenciam, 

problematizando questões que envolvem a prática pedagógica. Essas discussões poderão 

contribuir para a reformulação de pressupostos, uma vez que o conhecimento nunca está 

pronto e a troca de conhecimentos e experiências durante o curso de extensão 

possivelmente apontará para a existência de uma pluralidade de caminhos que poderão 

ser traçados a partir de olhares distintos sobre a formação dos professores envolvidos. 

 O olhar do professor frente a esta experiência serve como inspiração para outros 

profissionais que se encontram na mesma situação de angústia, medo, inexperiência, falta 

de conhecimento, insegurança perante a inclusão. As possíveis propostas apontadas 

nortearão a (re)construção de um ambiente educacional que respeite e valorize as 

singularidades dos alunos surdos.  
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Justificativa  

 

 Em relação ao processo ensino-aprendizagem, pode-se afirmar que, muitas vezes, 

a maneira pela qual aprendemos determina ou influencia a forma pela qual ensinamos; 

por isso, somos capazes de identificar em nossa prática educativa as diferentes práticas 

de nossos ex-professores. Segundo Fernandes (2003), observa-se nas propostas 

educacionais apresentadas ao aluno surdo o predomínio de uma cultura ouvinte em 

detrimento da cultura surda; uma prática pedagógica que desconsidera a singularidade do 

surdo e a especificidade linguística desses indivíduos.  

 Talvez porque o universo da surdez não faz parte, ainda como deveria fazer, da 

realidade educacional da maioria dos professores e ainda se saiba muito pouco sobre o 

que significa ser surdo, sobre a importância da língua de sinais, sobre as conquistas 

históricas e legais da comunidade surda, sobre a formação de professores para uma prática 

educacional realmente inclusiva e sobre o papel fundamental do professor surdo como 

modelo linguístico e cultural do aluno; enfim ainda se sabe muito pouco sobre a 

diversidade humana. 

É momento de se pensar sobre as práticas educacionais voltadas para os sujeitos 

surdos que, por séculos, ficaram invisíveis perante a sociedade e as políticas públicas 

voltadas para a educação. O que se pode perceber é que a atual Política de Inclusão 

Educacional, Lei Brasileira da Inclusão – Lei 13.146/2015, trouxe a necessidade de 

ressignificação do trabalho oferecido na escola comum, além de tornar necessária a 

elaboração de programas e ações específicas para atender às necessidades educacionais 

dos alunos com deficiência. 

 Muitos estudos em relação ao contexto educacional do surdo mostram que:  

(...) um número significativo de sujeitos surdos que passam por vários 
anos de escolarização apresenta competência para aspectos acadêmicos 
muito aquém do desempenho de alunos ouvintes, apesar de suas 
capacidades cognitivas iniciais serem semelhantes (MENDES, 2002 
apud Glat, 2007, p.15). 
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Essa realidade, ainda predominante na educação do surdo, leva-nos a pensar sobre 

a inadequação do sistema de ensino e no despreparo do professor para implantar ações 

inclusivas que promovam condições dignas de acesso e permanência do surdo na escola. 

Pois se o surdo, apesar de apresentar capacidades cognitivas similares aos dos alunos 

ouvintes, apresenta um histórico de fracasso escolar, provavelmente, não seja 

exclusivamente devido à sua dificuldade em se comunicar oralmente, mas ao tipo de 

ensino que lhe tem sido ofertado. 

Outro aspecto relevante em relação à escolarização do aluno surdo é a dificuldade 

que apresenta para se apropriar dos conhecimentos escolares, principalmente 

relacionados à aprendizagem da leitura e da escrita.  

Pereira, (2005, p. 12), relata que “muitos educadores de surdos acreditam, ainda 

hoje, que a surdez acarrete dificuldades de compreensão na leitura e de produção na 

escrita”. Entretanto, a mesma autora afirma que muitos dos resultados insatisfatórios, 

obtidos com a maior parte dos alunos, não decorrem da dificuldade de lidarem com os 

símbolos escritos, mas do ambiente, estratégias e estímulos inadequados à especificidade 

linguística desses alunos. 

 Devido a esses fatores, torna-se relevante e necessária uma reflexão sobre as 

experiências pessoais e profissionais que contribuem para a constituição da identidade 

dos professores e refletem hoje, em seu fazer pedagógico, principalmente na forma com 

que lidam com o aluno surdo em sala de aula, foco do presente estudo.  

 Acredita-se que uma proposta eficiente de formação de professores, seja ela inicial 

ou continuada, deve promover a criação de ambientes de reflexão sobre a própria prática 

para que os professores tenham consciência da função social de seu trabalho em sala de 

aula.  

 Alcançar essa reflexão crítica é possível por meio de uma formação contínua que 

vai muito além da mera participação esporádica em cursos, seminários, palestras e 

oficinas. Segundo Celani:  
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A educação contínua não pode ser vista em termos apenas de produtos 
– resultados de cursos, por exemplo, mas deve ser entendida em termos 
de um processo que possibilita ao professor educar-se a si mesmo, à 
medida que caminha em sua tarefa de educador (CELANI, 2002, p. 22). 

 

Portanto, é uma forma de educação que, não tendo data fixa para terminar, permeia 

todo o trabalho do indivíduo, eliminando, consequentemente, a ideia de um produto 

acabado. O que deve ser observado pelo professor ao participar de um programa de 

formação é se essa atividade trará uma transformação em sua prática quando retornar à 

sala de aula. 

 Segundo Fullan (1996) apud CОХКЧТ (2002, p. 32), “(...) Ья ЪuКЧНШ ЦКТШЫ МХКЫОгК 

e coerência forem conseguidas nas mentes da maioria dos professores teremos alguma 

МСКЧМО НО шбТЭШ”. PШЫЭКЧЭШ, ЭЫКЧЬПШЫЦКЫ a prática pedagógica exige mudança interna e 

engajamento profissional; por isso é necessário que haja maior clareza e coerência 

também nas mentes dos responsáveis pela elaboração de cursos de formação de 

professores. É justamente a mediação externa feita com qualidade que dará suporte à 

capacidade de (re)construção interna do professor. 

 Pensar em uma proposta de um curso de extensão que aborda a formação dos 

professores para uma prática inclusiva no contexto educacional do aluno surdo busca 

proporcionar o desenvolvimento de novos valores, crenças, conceitos e paradigmas que, 

consequentemente, levarão à construção de novas concepções de ensino e novas formas 

de atuação desses profissionais. 

 Como referencial teórico, a pesquisa fundamenta-se em autores que abordam 

questões como a pesquisa narrativa, a formação dos professores, a importância da língua 

de sinais, o ensino de português como segunda língua, conceituação sócio-antropológica 

e clínico-terapêutica da surdez e inclusão. 

 A pesquisa narrativa é importante uma vez que estuda a experiência enquanto 

vivência e é relevante neste estudo porque contribui para a análise das experiências dos 

professores participantes da pesquisa, como afirma Warschauer: 
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A narrativa das práticas e das histórias de vida dos professores têm 
também uma dimensão formadora na medida em que se constituem 
ЧuЦК ЫОЬТЬЭшЧМТК р ‘ЦОЦяЫТК ШПТМТКХ’, рЪuОХК МШЧЬЭЫuíНК pОХШЬ 
historiadores, pela comunidade científica, que seleciona o que merece 
ser registrado e tomado como relevante, como verdade, daí seu caráter 
dominador. A produção dessas narrativas pode favorecer a construção 
НО uЦК ШuЭЫК ЦОЦяЫТК НК pЫШПТЬЬуШ, ОЯТНОЧМТКЧНШ МШЦШ ОХК ц ‘НО 
НОЧЭЫШ’, pШЫ КЪuОХОЬ ЪuО К ЯТЯОЦ, НКЧНШ ШuЭЫШ ЬЭКЭuЬ р ОбpОЫТшЧМТК О р 
prática, bases do conhecimento (WARSCHAUER, 2001, p. 192, grifos 
no original). 

 

 AЬЬТЦ, ЬОРuЧНШ DТКЬ О SКЭЭ (2010, p. 114), “ЪuКЧНШ ЭЫКЛКХСКЦШЬ МШЦ К pЫШНuхуШ 

de narrativas de professores estamos possibilitando-lhes o direito de anunciar a própria 

palavra e, ao fazer isso, reviver e reescrever a sua própria história na interlocução com a 

СТЬЭяЫТК ЬШМТКХ”. PШЫЭКЧЭШ, ЬШЛ ОЬЬО ЯТцЬ, К pОЬЪuТЬК ЬО ЛКЬОТК, ТЧТМТКХЦОЧЭО, ЧШЬ КuЭШЫОЬ 

Warschauer (2001), Dias e Satt (2010), Clandinin e Connelly (2000). 

 A pesquisa também utiliza como referência Fernandes (2003), Brito (1993) e 

Quadros (1997) que trazem uma abordagem sobre as especificidades linguísticas e 

desenvolvimento cognitivo do aluno surdo; Lodi e Lacerda (2009) que apontam os 

caminhos possíveis para a prática pedagógica inclusiva no processo de escolarização do 

aluno surdo em suas relações com pares ouvintes; Skliar (2006) que faz uma avaliação 

das políticas públicas na educação de surdos; Glat (2007) e Machado (2008) que abordam 

a problemática da inclusão/exclusão no contexto educacional do aluno surdo e Celani 

(2003) que aborda questões específicas sobre a formação de professores. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 Neste momento, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

durante a pesquisa, vislumbrando atender aos objetivos propostos e perguntas. 

 A primeira etapa da pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica descritiva de 

natureza qualitativa, que segundo Chizzotti (2001) estuda os fenômenos humanos e 
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sociais, procurando as significações dos fatos no contexto concreto em que ocorrem, 

buscando a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. O pesquisador, então, para 

atribuir significado participa, compreende e interpreta esses fenômenos. 

 Na primeira parte da pesquisa faz-se a revisão crítica de bibliografias específicas 

que abordam o tema proposto no escopo do estudo. Este momento da pesquisa contará 

com o levantamento, seleção, fichamento e arquivamento das informações relevantes 

relacionadas à pesquisa. Constitui-se em uma etapa fundamental, pois proporciona a 

apresentação dos pressupostos teóricos que embasam as propostas apresentadas no curso 

de extensão. A etapa final da pesquisa compreende a análise criteriosa dos discursos 

apresentados pelos entrevistados.  

 Para a realização da pesquisa propôs-se elaborar um curso de extensão sobre a 

formação de professores para atuarem no contexto educacional inclusivo com foco no 

aluno surdo, realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com duração de 

seis meses (aproximadamente), e uma carga horária total de 60 horas (dividida em 60% 

de encontros presenciais e 40% em atividades realizadas em ambiente virtual), com 

encontros presenciais quinzenais de duas horas, onde os dados necessários para a 

realização da pesquisa são coletados e posteriormente analisados. Os dias em que são 

realizados os encontros presenciais são definidos após um consenso considerando a 

melhor disponibilidade dos participantes. O curso de extensão é gratuito aos professores 

participantes da pesquisa e exclusivo para eles. 

Para compor o material documentário foram produzidos diários reflexivos 

(escritos), entrevistas semi-estruturadas (orientadas por um roteiro previamente 

elaborado) e registros online por meio de um Blog6. Como participantes, a pesquisa conta 

com professores de 4 escolas públicas (sendo duas municipais e duas estaduais) do 

município de Uberaba, Minas Gerais, que recebem alunos surdos e uma pesquisadora-

participante do curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Triângulo 

                                                           
6 A pesquisadora-participante criará um Blog a ser utilizado como espaço de discussão, troca de recursos e 
materiais didáticos e pedagógicos, socialização de artigos e troca de experiências entre os professores 
participantes do curso de extensão. A participação nas atividades disponibilizadas no blog é computada 
como carga horária do curso de extensão. 
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Mineiro. Os professores selecionados como participantes da pesquisa serão aqueles que 

trabalham nas escolas escolhidas como lócus de pesquisa e que atuam diretamente com o 

aluno surdo no ambiente escolar, na educação básica, Ensino Fundamental I e II, sejam 

eles regentes de turma ou professores especialistas das diversas disciplinas propostas no 

currículo escolar. 

A escolha pelo uso dos diários reflexivos justifica-se pelo fato de constituírem-se 

em uma forma mais flexível de registro, na qual os professores/participantes poderão 

narrar suas impressões sobre o processo de inclusão, sobre os temas debatidos durante o 

curso e os questionamentos feitos pela pesquisadora/participante. Ao final de cada 

encontro presencial os professores são orientados a registrarem suas impressões sobre as 

reflexões propostas e os assuntos abordados no diário reflexivo, tendo a oportunidade de 

no próximo encontro ler as considerações feitas pela pesquisadora/participante. O 

documento é uma forma da pesquisadora e o professor dialogarem sobre a visão particular 

de cada um acerca do processo de inclusão do aluno surdo. Ao final do curso de extensão 

os diários são recolhidos para posterior análise. 

Com a criação do blog pretende-se complementar os debates iniciados nos 

encontros presenciais e socializar artigos, links e materiais específicos da área da surdez 

que colaborem para o processo de formação continuada dos professores participantes. No 

blog os professores também encontrarão atividades que deverão realizar para 

complementação da carga horária total do curso. 

 Para síntese final, é realizada uma triangulação, confrontando os dados da 

pesquisa bibliográfica, documental (diários reflexivos) e dos depoimentos dos professores 

coletados por meio das entrevistas semiestruturadas no decorrer do curso de extensão. 

 Nas aulas do curso de extensão são analisados os processos de constituição 

identitária dos professores em serviço (NOVOA, 1992, 1995) e como acontece a 

formação continuada específica na área da surdez desses profissionais. 

 De acordo com Connelly e Clandinin (2000), nossas vidas consistem em histórias; 

por isso analisam-se os dados colhidos durante o curso de extensão através das narrativas 
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dos professores feitas nos diários reflexivos, nas entrevistas e nos registros online. Ainda 

segundo Connelly e Clandinin (2000), as histórias contam verdades sobre nós mesmos 

como espelhos; então analisaremos esses dados através da composição de sentidos das 

experiências dos professores participantes. Assim, os professores poderão relatar suas 

experiências e os medos, dificuldades, dúvidas, angústias, inseguranças, questionamentos 

enfrentados durante as vivências no curso de formação de professores.  

 Os relatos contribuirão para que se conheça a realidade educacional vivenciada 

pelos participantes da pesquisa e aponte a pluralidade de caminhos possíveis para a 

verdadeira inclusão dos alunos surdos a partir dos diversos olhares manifestados durante 

o curso de extensão. 
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Resumo: O artigo apresenta reflexões desenvolvidas no processo de elaboração da 
dissertação de Mestrado intitulada “A pesquisa na formação docente e a temática étnico-
racial: uma análise dos TCCs do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU” defendida em julho 
de 2016 no PPGED da FACED/UFU. Apresentamos e discutimos a formação de 
educadores com foco na educação para as relações étnico-raciais, no que se refere à 
História e Cultura afro-brasileira e Africana, e a elaboração de Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCCS) como possibilidade de incentivo a pesquisa e formação docente. Para 
compreender esta problematização, optamos por pesquisar os TCCs que abordam a 
questão da educação étnico-racial na Educação Básica, objetivando apreender por meio 
das narrativas de nossas colaboradoras, quais as principais contribuições ao longo do 
processo de elaboração e desenvolvimento do trabalho, bem como entender como o 
ensino superior está colaborando para a capacitação de profissionais aptos a trabalharem 
com a educação para as relações étnico-raciais no contexto escolar. 

Palavras-chave: Formação docente; TCC; educação para as relações étnico-raciais. 

 

INTRODUÇÃO 

  Durante a pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia 

(PPGED/UFU), entre os anos de 2014 e 2016, refletimos sobre um tema importante 

quando se pensa na criação de processos pedagógicos mais igualitários e críticos que 

contemplem grupos que historicamente vivenciaram processos de opressão e exclusão. O 

tema em questão é a formação docente para a educação para as relações étnico-raciais, 

mailto:rafaelarnogueira@gmail.com
mailto:aléxiapaduafranco@gmail.com
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em especial das discentes do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal (FACIP/UFU), um Campus avançado da Universidade Federal de Uberlândia que 

se localiza no município de Ituiutaba-MG, onde a maior parte dos cursos de graduação 

são  Licenciaturas, sendo, portanto,  um pólo de formação docente. 

 A relação existente entre a história e cultura afro-brasileira e africana e a formação 

de graduandos, futuros professores da Educação Básica, se constitui como foco de nossa 

investigação, em função da complexidade e relevância da temática na formação docente 

e da necessidade de compreendermos como a Universidade está desenvolvendo 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que abordam a educação para as relações étnico-

raciais em consonância com o contexto escolar e com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica.    Em outras palavras, investigamos se e como o ensino superior 

está ampliando o olhar sobre a temática étnico-racial, para que os futuros profissionais da 

Educação Básica possam contar com uma formação mais sólida e crítica em relação a 

essa questão. A análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso foi entendida como 

possibilidade de apreender em que medida essa formação inicial permitiu às autoras dos 

TCCs construir novos olhares e consciência crítica sobre o trabalho com o tema no 

exercício da docência. 

 Assim, o objeto de estudo desta pesquisa foram os TCCs7 de quatro alunas do 

Curso de Pedagogia, produzidos entre 2011 a 2014, que vinculam a educação étnico-

racial ao contexto escolar, retratando temáticas tais como, a construção da identidade 

negra no espaço educacional, a imagem do negro no livro didático, a literatura afro-

brasileira e sua representação, e a formação de educadores da Educação Básica em torno 

da Lei n.10.639/03. 

                                                           
7 Inicialmente realizamos um levantamento quantitativo, vislumbrando compreender o que estava sendo 
produzido em torno da temática étnico-racial nas Licenciaturas da FACIP/UFU (história e cultura afro-
brasileira e africana), localizamos nas licenciaturas de História, Geografia, Pedagogia, Física, Química, 
Matemática e Ciências Biológicas 18 produções (TCCs). Posteriormente foram escolhidos entre esses 
trabalhos os que faziam referência a educação para as relações étnico-raciais na Educação Básica e somente 
os pertencentes ao Curso de Pedagogia, em função da formação da pesquisadora e restrição de tempo de 
uma pesquisa de Mestrado. Desse modo, foram escolhidos 6 trabalhos dos quais 2 colaboradoras não 
puderam participar, ficando ao final quatro trabalhos e colaboradoras que contribuíram para a realização da 
referida pesquisa. 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1249 
 

 O debate sobre a educação étnico-racial e sua implementação e legitimação no 

espaço educacional é bastante atual e polêmico, desse modo, as reflexões desenvolvidas 

por meio dessa pesquisa nos conduzem a pensar, a partir da formação ofertada no ensino 

superior, como as discentes, por meio do contato e desenvolvimento de pesquisas mesmo 

que iniciais, puderam construir um aparato teórico que possa contribuir para uma reflexão 

crítica sobre a temática e sua relevância e para a construção de um processo pedagógico 

que vá de encontro a uma educação antirracista. 

 

O TCC como pesquisa inicial na formação docente em torno da temática étnico-
racial   

 A pesquisa inicial (TCC) das discentes universitárias envolve um processo de 

descobertas, porém, como nas palavras de Gatti (2002 p.10), ao pesquisar não buscamos 

“qualquer conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse nosso entendimento 

imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos”. Ao longo das 

narrativas de nossas entrevistadas, ficou evidente que a elaboração do TCC partiu de um 

desejo de aprofundar o conhecimento e que esse despertar suscitou-se na Universidade.  

Se a pesquisa é algo que deverá estar na cotidianidade do educador, entendemos 

a partir das narrativas, que o TCC e todo o processo de construção do conhecimento 

desencadeado na Licenciatura, é um ponto de partida para a formação de educadoras 

preocupadas em refletir sobre sua prática e que contribuam para a implementação da Lei 

n.10.639/03 no currículo da Educação Básica. 

A partir dessas considerações, analisaremos a elaboração do TCC como 

possibilidade de formação para a educação étnico-racial, em especial, história e cultura 

afro-brasileira e africana. 

 A discente Lorrayne Kárita Santos, 23 anos, formada em Pedagogia pela FACIP/ 

UFU em 2014, é autora do TCC intitulado “Obras literárias e possíveis contribuições para 

a educação das relações étnico-raciais e construção da identidade negra: estudo do acervo 

de uma escola pública da educação infantil". Ao ser entrevistada, ela narrou a produção 
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de seu trabalho, e nos fez refletir sobre o impacto das atividades de ensino e extensão 

vivenciadas na Universidade no processo de ação- reflexão-ação:  

Minha motivação para realizar o trabalho de TCC foi inicialmente um 
projeto aplicado na escola, uma ação conjunta entre o Estágio 
Supervisionado IV e o PET, denominado Cabelo de Lelê8. Dessa ação, 
surgiu o questionamento e a necessidade de entender como, ou mesmo 
se, essa literatura era apresentada para as crianças, as características dos 
desenhos, a grafia, como o autor abordava a temática, como se referia 
ao personagem negro; então, tudo isso despertou uma curiosidade, que 
culminou no TCC. (LORRAYNE. Entrevista, 2015). 

 

 Essa preocupação explicitada por nossa colaboradora demonstra a busca de uma 

consciência crítica a ser adquirida por meio de um processo de construção de 

conhecimento, desenvolvido ao longo de uma ação que se iniciou como toda pesquisa, 

por questionamentos em torno da temática. Reitera dizendo: 

 Se não procurarmos livros, textos, filmes vamos estagnar no tempo, e 
para chegar onde sonhamos no caso quem estuda a temática, ela deverá 
estar em todos os espaços, na escola, rodas de conversa, em casa, enfim, 
acho que nós sonhamos com isso, também outras pessoas que abordam 
outras temáticas. Estamos no caminho, mas ainda está longe, mas acho 
que está ampliando o olhar dos professores, estão saindo com a cabeça 
mais aberta, fazendo a engrenagem funcionar. (LORRAYNE, 
Entrevista 2015).  

 

  A narrativa evidencia um compromisso com uma nova postura e olhar sobre a 

educação étnico-racial, na perspectiva de contribuir para descortinar visões 

preconceituosas e racistas, conforme afirma Demo (2001 p.39) “quem não pesquisa 

apenas reproduz ou apenas escuta”.  Fundamental é entender que somente um diálogo 

                                                           
8 BELÉM, Valéria. O cabelo de LeLê. Companhia Editora Nacional, 2012.  
O livro Cabelo de Lêle conta a história de uma menina que inicialmente não gosta de seus cabelos 
cacheados. Quando Lêle descobre que depois do Atlântico existe a África, e que seus descentes têm os 
cabelos dos mais diversos tamanhos e formas, e que o seu cabelo cacheado advém de sua ancestralidade e 
raízes africanas, passa a valorizar e gostar dos cabelos e de tudo que ele representa. A história representa a 
positividade em torno do cabelo, ensinando às crianças a história do cabelo crespo e a valorização e 
construção identitária. 
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questionador com a realidade, conforme menciona o referido autor, será capaz de 

contribuir para a problematização da temática.  Sobre essa questão Demo (2001) afirma: 

Somente pessoas emancipadas podem de verdade dialogar, porque têm 
com que contribuir. Somente quem é criativo, tem o que propor e 
contrapor. Um ser social emancipado nunca entra no diálogo para 
somente escutar e seguir, mas para demarcar espaço próprio, a partir do 
qual compreende o do outro e com ele se compõe ou se defronta. 
(DEMO, 2001 p.37). 

 

Para cada um a busca por respostas possui uma intencionalidade, aspiração e 

objetivo. Náide Cristina de Oliveira Mizael, 25 anos, formada em Pedagogia pela 

FACIP/UFU ОЦ 2013, КuЭШЫК НШ TCC ТЧЭТЭuХКНШ “DО ЛЫuбК ЧОРЫК О pЫОЭШ ПuНТНШ К 

pretinho no poder: um olhar para as relações raciais e construção da identidade negra na 

salК НО КuХК” , teve contato com a temática étnico-racial na Universidade e sentiu 

necessidade de voltar o olhar para a construção identitária da criança negra no espaço 

escolar, evidenciando como e se ocorrem relações de alteridade. Interessou-se em 

investigar as relações estabelecidas entre os alunos em um processo de construção e 

legitimação da identidade por meio das diferenças. Sobre sua motivação para a realização 

do TCC, ela afirmou:  

A motivação em escrever meu Trabalho de Conclusão de Curso, com 
foco na construção da identidade negra a partir das relações raciais 
vivenciadas dentro da sala de aula, se deu, pois, dentro das atividades 
do Curso de Pedagogia e PET, percebi que os alunos discutem essa 
questão, falam da cor da pele e dos cabelos, quase sempre de forma 
negativa. A identidade negra é colocada na maioria das vezes de 
maneira negativa, o que pode influenciar na personalidade do aluno 
negro e em como ele se vê. (NÁIADE. Entrevista, 2015) 

 

O trabalho defendido em 2013 analisou o processo formativo de crianças no 

ensino fundamental e a construção ou não da identidade étnico-racial no contexto escolar. 

A influência do padrão europeu de beleza, que considera o branco de olhos claros e 

cabelos lisos como o "belo", acaba por fazer com que, na sala de aula, os alunos 

reconheçam nos colegas essas características, e provoca nas crianças negras uma auto-
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estima negativa em relação à sua pertença étnico-racial. Esse foi um dos aspectos 

enfatizados por Náide na análise de seu trabalho. 

 No desdobramento da pesquisa, a discente pontua que às vezes há associações 

positivas em relação à identidade étnico-racial, quando as crianças da sala associam o 

saber dançar ao Congado, adjetivos de qualidade que fazem referência a identidade racial. 

No entanto, destaca que, na maioria das vezes, os conflitos que estão associados a essas 

crianças se desencadeiam em função dos apelidos e estereótipos que são utilizados por 

outras crianças em situações cotidianas, a partir de suas anotações em diário de campo, 

nos coloca que as brincadeiras envolvendo apelidos pejorativos são constantes 

principalmente durante as atividades recreativas. Para Munanga (2005): 

 
... alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de 
discriminação no espaço escolar e na sala como momento pedagógico 
privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos 
sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa 
identidade nacional. Na maioria dos casos, praticam a política de 
avestruz ou sentem pena dos “coitadinhos”, em vez de uma atitude 
responsável que consistiria, por um lado, em mostrar que a diversidade 
não constitui um fator de superioridade e inferioridade entre os grupos 
humanos, mas sim, ao contrário, um fator de complementaridade e de 
enriquecimento da humanidade em geral; e por outro lado, em ajudar o 
aluno discriminado para que ele possa assumir com orgulho e dignidade 
os atributos de sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente 
introjetada em detrimento de sua própria natureza humana. 
(MUNANGA, 2005, p. 15) 

  

A afirmação de Munanga (2005) nos faz refletir sobre a importância da formação 

de um educador apto a realizar intervenções significativas, sob pena de reforçarmos o 

preconceito. Náiade nos coloca que muitas vezes a professora encara os conflitos em 

torno da pertença étnico-racial como indisciplina, e acaba rotulando os alunos que sofrem 

constantemente com essas situações. De acordo com o referido autor, faz-se necessário 

que os educadores não improvisem no trabalho com a temática étnico-racial, mas de fato 

se preparem e se relacionem com o tema, desobstruindo mentalidades racistas e 

discriminatórias.  
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Para tanto, reverter o olhar destinado à população negra nos materiais didáticos 

faz-se como outro ponto importante para que os educadores se comprometam com a 

realização de uma prática pedagógica que contemple uma educação que represente a 

população negra de forma positiva sem reforçar estereótipos e preconceitos. 

O trabalho da discente Beatriz Ferreira Alves, 28 anos, formada em Pedagogia 

pela FACIP/UFU em 2013 e autora do TCC “Isso realmente foi retirado do livro didático? 

Representações de professores do ensino médio sobre ilustrações de livros didáticos: o 

que revelam sobre a população negra?", empreende uma discussão sobre as imagens dos 

negros reproduzidas nos livros didáticos, em especial, do ensino médio e as 

representações de educadores acerca destas imagens. 

A proposta de elaboração do referido trabalho partiu do envolvimento da discente 

pesquisadora com o PIBIC Júnior9. A pesquisa da qual ela participou como bolsista júnior 

tinha o objetivo de entender a influência dos movimentos negros no Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), bem como, avaliar a opinião dos educadores, por meio de rodas 

de conversa, sobre as mensagens iconográficas dos livros didáticos. Beatriz ressalta que 

a partir do contato com o tema, decidiu fazer o TCC, pelo grande interesse em mostrar como se 

dá a análise das ilustrações dos negros nos livros didáticos. 

Dentro dessa perspectiva, a aludida pesquisa nos aponta a necessidade de nos 

atentarmos para as representações que as imagens dos negros (as) têm nos livros didáticos 

e como o educador deverá estar atento para não reproduzir, por meio delas, estereótipos 

e preconceitos10. Como nas palavras de Silva (2005):  

 

Os estereótipos geram os preconceitos que se constituem em um juízo 
prévio a uma ausência de um real conhecimento do outro. A presença 
dos estereótipos nos materiais pedagógicos e especificamente nos livros 
didáticos pode promover a exclusão, a cristalização do outro em 

                                                           
9 O PIBIC Júnior se trata de um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que realiza 
extensão e pesquisa com os próprios estudantes do ensino médio como pesquisadores, o que favorece a 
proximidade com a escola. 
10 Vale ressaltar que a pesquisa realizada pela discente Beatriz, faz análises sobre as imagens dos negros 
nos livros didáticos, nos colocando algumas imagens retiradas de livros didáticos e evidenciando a 
formação como possibilidade de problematizar e não reproduzir visões únicas sobre a população negra, 
mesmo que as imagens sejam contextualizadas, no TCC a discente ressalta que ainda sim precisamos de 
educadores aptos a fazerem essa contextualização crítica. 
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funções e papéis estigmatizados pela sociedade, a auto-rejeição e baixa 
auto-estima, que dificultam a organização política do grupo 
estigmatizado. (SILVA, 2005 p. 17) 
 

 No trabalho da discente a mesma ressalta que a maioria das figuras dos livros 

didáticos nas quais os negros se encontram representados, faz alusão ao processo 

escravocrata, a uma pseudo-harmonia e ausência de luta pela liberdade, bem como, a uma 

coisificação dos negros, tornando-os sujeitos desprovidos de identidade e humanidade. A 

partir desta constatação, aponta para a importância de uma formação docente significativa 

que possibilite que os professores contextualizem estas imagens, sem naturalizar o que 

elas representam, e valorizem a história e cultura afro-brasileira e africana, sem se deixar 

levar por determinismos históricos, culturais e sociais. Para tanto, destaca a importância 

da Lei n.10.639/03 que enfatiza a necessidade de tornar visíveis as contribuições dos 

africanos e afrodescendentes para a constituição da sociedade brasileira em suas 

dimensões políticas, econômicas, culturais e sociais, promovendo positivamente o papel 

exercido por esses atores sociais não só como mão de obra, mas como sujeitos que 

contribuíram efetivamente para o crescimento e desenvolvimento do Brasil em diferentes 

períodos de sua história. Lima (2005) ressalta: 

 [...] descolando o autor do ilustrador, a obra da editora, podemos 
observar melhor a conexão de um sistema de crenças e valores que se 
reconstrói através das imagens. Nessa dimensão, a literatura é, portanto, 
um espaço não apenas de representação neutra, mas de enredos e 
ХяРТМКЬ, ШЧНО “КШ ЦО ЫОpЫОЬОЧЭКЫ Оu ЦО МЫТШ, О КШ ЦО МЫТКЫ Оu ЦО 
repito... 

 

 Essas palavras de Lima (2005) nos fazem refletir sobre a importância da referida 

pesquisa, pois ao longo da mesma a discente vai revelando as mensagens implícitas nas 

figuras impressas nos livros didáticos. Essas figuras, por vezes, tidas como 

insignificantes, representam visões e por que não dizer grupos hegemônicos e seus modos 

de estruturar a sociedade por meio da hierarquia, homogeneização na perspectiva de uma 

educação eurocêntrica.  

 Os TCCs até aqui apresentados nos revelam a necessidade de um educador 

preparado teoricamente, para construir uma prática que lide com criticidade com as 
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situações de preconceito experimentadas na relação entre estudantes, na apropriação dos 

materiais didáticos, no contexto escolar. Nesta perspectiva, o último TCC aqui analisado 

retrata um cenário promissor, onde professores da educação básica buscam por uma 

formação que lhes dê subsídios para a abordagem da temática étnico-racial em sala de 

aula, por meio do projeto A Cor da Cultura. 

 Nossa colaboradora Poliana Silva SabinШ НО OХТЯОТЫК, 26 КЧШЬ, КuЭШЫК НШ TCC “O 

projeto A Cor da Cultura e a implementação da Lei nº. 10.639/03: caso do município de 

Ituiutaba-MG", formou-se em Pedagogia pela FACIP/UFU em 2011. Seu trabalho 

objetivou entender como o projeto “A Cor da Cultura” favorece a formação de professores 

para realizar a abordagem da temática étnico-racial e a implementação da Lei 

n.10.639/03, nas escolas do município de Ituiutaba-MG. A discente tinha como 

curiosidade epistemológica, compreender quais as dificuldades e facilidades dos 

professores que participavam dessa formação continuada, bem como, a influência desse 

processo formativo. 

 A militância juntamente com a necessidade de aprimoramento da prática 

pedagógica, enfatizada pelos entrevistados na pesquisa de TCC de Poliana, é indicada 

como principal motivo para a busca de formação continuada. Este dado nos faz 

vislumbrar um cenário não encontrado, por exemplo, nas outras pesquisas, pois nos são 

apresentados professores da Educação Básica que se preocupam com a abordagem das 

questões referentes à educação para as relações étnico-raciais e buscam um aparato 

teórico por meio da formação continuada. 

 A partir do contato com estas quatro discentes pesquisadoras, compreendemos 

como o TCC contribui para a formação em torno da educação para as relações étnico-

raciais, e reiteramos estas contribuições por meio das narrativas das discentes. Sobre a 

aprendizagem em relação ao TCC Lorrayne afirma:   

 

A figura negra ainda é pouco explorada pela mídia, e é uma forma de 
ganharmos mais campo, abordo isso no meu TCC, ver o que podemos 
abordar em sala de aula, acho que a Literatura é mais uma área em que 
podemos abordar essa questão na escola. (LORRAYNE, Entrevista 
2015). 
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   A discente Beatriz ressalta: 

[...] a partir da realização do TCC, comecei a analisar as ilustrações dos 
livros didáticos. E era algo que raramente fazia, não só isso, mas a fiz 
também em propagandas na TV, outdoors. Assim, construi um novo 
olhar. Antes não tinha esse olhar crítico para as imagens, olhava e 
achava normais as ilustrações, sendo que a maioria dos livros retratava 
o negro de forma depreciativa, era raro aparecer algo que ressaltasse a 
cultura e as suas qualidades. (BEATRIZ. Entrevista, 2015). 

 

  Náide nos fala sobre o que aprendeu com a construção do TCC:  

A feitura do Trabalho de Conclusão de Curso e toda essa formação me 
fez construir um novo olhar para discutir a situação de racismo dentro 
da escola, ver com um novo olhar as pessoas, as relações e propor 
trabalhos. (NÁIADE. Entrevista, 2015) 

 

 Poliana relaciona seu TCC e à sua atuação  como educadora:  

O trabalho com o tema no TCC contribuiu para que eu trouxesse a 
discussão para minha sala de aula, falo muito sobre o respeito à cor da 
pele, ao cabelo, porque tem crianças que vem com o cabelo afro e 
algumas crianças falam algo ruim e eu falo que é bonito, cada um tem 
liberdade para escolher usar o cabelo que quiser. (POLIANA, 
Entrevista 2015). 

 

Um ensino de história e cultura africana e afro-brasileira de qualidade depende de 

profissionais capacitados, com consciência crítica e política da relevância da temática e 

sua abordagem na educação. O conhecimento aprofundado sobre o tema propicia aos 

educadores uma intervenção pedagógica significativa, por meio de atividades, seleção de 

conteúdos e mesmo reflexões planejadas com base em opções teóricas, políticas, 

filosóficas claras e conscientes. Nesse sentido, a formação docente para a educação das 

relações étnico-raciais poderá contribuir para criar um processo de ensino e aprendizagem 

antirracista que permita construir, nos estudantes, uma identidade positiva calcada na 

compreensão, valorização e no respeito da história do povo negro, sua luta, resistência e 

seus conhecimentos. 
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CONCLUSÃO  

 

Ao analisarmos as falas das discentes percebemos algumas similaridades entre 

suas narrativas, tais como, a valorização da negritude, o encontro com a temática étnico-

racial em âmbito universitário e a preocupação em combater às situações de racismo 

dentro do espaço educacional. As narrativas evidenciaram a Universidade, por meio das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão como PET, PIBIC, estágio, como um espaço 

formativo em relação à educação para as relações étnico-raciais, ou seja, as discentes 

apontaram-na como lócus de descoberta e ressignificação da abordagem.  

Náiade por meio de seu TCC evidenciou a importância da compreensão do 

processo de construção identitária nas crianças e constatou que as relações estabelecidas 

em âmbito escolar entre os alunos ainda são permeadas de situações preconceituosas e 

racistas. Confirmou por meio das narrativas a necessidade da construção de novos olhares 

para a educação das relações étnico-raciais para que não reforcemos uma visão una da 

história e cultura afro-brasileira e africana. A experiência narrada por Beatriz nos permitiu 

vislumbrar como o TCC contribuiu para sua formação docente. Em seu relato, a mesma 

refletiu que, anteriormente a essa formação e ao desenvolvimento de sua pesquisa, não 

observava de forma crítica as imagens que representavam os negros nos livros didáticos. 

Lorrayne, por meio de seu TCC, apresenta a mesma preocupação em relação à abordagem 

da imagem do negro, em especial na literatura afro-brasileira. O TCC de Poliana nos 

possibilitou vislumbrar um cenário diferente, uma vez que esta mostrou como há 

professores da Educação Básica que se preocupam com a questão étnico-racial. Em sua 

pesquisa, ela revela profissionais que buscaram a formação continuada, por meio do 

Projeto A Cor da Cultura, que tem comprometimento com a abordagem em torno da 

educação para as relações étnico-raciais. 

 A formação ofertada na universidade permitiu a construção de um pertencimento, 

empoderamento, e criticidade sobre a educação para as relações étnico-raciais, esses 
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elementos construíram nas discentes aparatos teóricos e empíricos capazes de contribuir 

para a reflexão sobre sua prática pedagógica.  

Embasadas pelas palavras de Demo (2001) destacamos que “quem ensina carece 

pesquisar, quem pesquisa carece ensinar”, por isso, a importante relação da pesquisa na 

formação docente, já que não podemos entender e transformar uma dada realidade sem 

questioná-la e investigá-la. O termo pesquisador, muito embora, seja de grande 

responsabilidade devendo ser dotado de rigor e ética, não é para poucos eleitos, mas para 

aqueles que têm curiosidade epistemológica, questionamentos e, sobretudo paciência para 

desenvolver uma atitude investigativa que desnaturaliza práticas e conhecimentos, e 

possibilita o processo de ação- reflexão- ação.   
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No presente trabalho propomos um repensar sobre a lógica que perpassa o ensino acadêmico 
tradicionalmente compartimentado e isolado. As reflexões aqui colocadas buscam promover 
uma transversalização, entre a formação de professores e a filosofia, sem se constituir num 
estudo aprofundado, mas objetivando propiciar outras possibilidades de se pensar a obra de 
Foucault, Deleuze e Guattari como ferramenta para outro tipo de pensar o ensino universitário, 
especialmente o que diz respeito à formação de educadores. Trazemos conceitos como rizoma, 
devir, multiplicidade entre outros com o objetivo tentar criar pensamentos menos rígidos e 
possibilidade de vislumbrar leveza, criação e reflexão no ensino universitário. O mapa de 
organização rizomática busca dar visibilidade à necessidade de integração dos conhecimentos 
propostos para os cursos, que não partam de disciplinas isoladas, e sim por meio de proposição 
de ações inter e multidisciplinares. Pretendemos que a educação escolar não deve impor porquê 
e como ensinar desconsiderando a realidade de quem vai aprender, e o que se vai ensinar na 
atualidade onde se tornou impossível acompanhar a velocidade vertiginosa com que as 
informações circulam e se tornam obsoletas. 

 

Palavras-chave: formação de professores; rizoma; realidade 
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apoio da Fapemig (Edital Universal, n° APQ-00737-13), 
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Introdução 

 

Diante de mudanças generalizadas na sociedade que se refletem no sistema 

educacional, constata-se uma ânsia dos educadores por entender porque se tornou tão 

difícil educar atualmente. Em busca de uma resposta que não é encontrada na formação 

inicial e nem na prática docente, ocorre a procura por cursos de atualização, de 

especialização e até de pós-graduação. Entretanto, a frustração é comum! Na maioria 

das vezes, neles somente são oferecidas receitas técnicas ou “ЛОХКЬ” pКХКЯЫКЬ pЫШvindas 

de profissionais com forte capacidade de oratória, que tentam seduzir e encantar o 

professor, já tão desmotivado quanto pouco reconhecido socialmente. 

Esta situação colocada por Foucault é ainda mais grave na sociedade 

contemporânea, onde os espaços de aprendizagem são enormemente ampliados pela 

tecnologia, que cria novos espaços do conhecimento e múltiplas oportunidades de 

aprendizagem. Nela o profissional docente se vê perdido, sem referências e, muitas 

vezes sem esperanças, por isso anseia por muito mais do que simples “ЫОМТМХКРОns” О 

atualizações de conhecimentos 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento das suas 
habilidades, mas a formação de uma relação que no mesmo 
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil é. Forma-se 
então, uma política de coerções que consiste num trabalho sobre o 
corpo, numa manipulação calculada dos seus elementos, dos seus 
gestos, dos seus comportamentos. O corpo humano entra numa 
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, os chamados 
"corpos dóceis". A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
económicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças ela dissocia o 
poder do corpo faz dele por um lado uma "aptidão", uma "capacidade" 
que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 
potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 

estrita. (FOUCAULT, 1997, pág:119)   

 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1262 
 

Afinal, além de se confrontar diariamente com os enormes desafios da realidade 

trazida pela tecnologia da informação e comunicação, ainda se vê diante de estudantes 

desmotivados, inquietos e com necessidade de ultrapassar a mera “КЬЬТЦТХКхуШ” НО 

conhecimentos.  

Nossa sociedade não é de espetáculos12, mas de vigilâncias: sob a 
superfície das imagens, investem-se os corpos em profundidade; atrás 
da grande abstração de troca, processa-se o treinamento minucioso e 
concreto das forças úteis; os circuitos da comunicação são os suportes 
de uma acumulação e centralização do saber; o jogo de sinais define 
os pontos e apoios do poder; a totalidade do indivíduo não é 
amputada, reprimida, alterada por nossa ordem social, mas o indivíduo 
é cuidadosamente fabricado, segundo uma tática das forças e dos 
МШЫpШЬ” FOUCAULT, 1987, p. 190). 

 

São formas de controle que levam à consolidação de um modelo de 

gerenciamento educacional por parte do Estado e que ocorre por meio de práticas 

pedagógicas e de manutenção da disciplina na escola, muitas vezes não percebidas 

como autoritárias e coercitivas, da mesma forma que ocorre na sociedade, como o 

modelo padronizante de comportamento social. 

Gatti e Barreto (2009) nos alertam para as condições de formação de 

professores, classificando-КЬ МШЦШ “НТЬЭКЧЭОЬ НО ЬОЫОЦ ЬКЭТЬПКЭяЫТКЬ”, ЪuКЧНШ: 

Constata-se nas instituições de ensino superior que oferecem 
licenciaturas a ausência de um perfil profissional claro de professor. 
Os currículos não se voltam para as questões ligadas ao campo da 
prática profissional, seus fundamentos metodológicos e formas de 
trabalhar em sala de aula. Continuam a privilegiar 

                                                           
12 O espetáculo – segundo Debord – consiste na multiplicação de ícones e imagens, principalmente através 
dos meios de comunicação de massa, mas também dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, 
de tudo aquilo que falta à vida real do homem comum: celebridades, atores, políticos, personalidades, gurus, 
mensagens publicitárias – tudo transmite uma sensação de permanente aventura, felicidade, grandiosidade 
e ousadia. O espetáculo é a aparência que confere integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e 
НТЯТНТНК. л К ПШЫЦК ЦКТЬ ОХКЛШЫКНК НО uЦК ЬШМТОНКНО ЪuО НОЬОЧЯШХЯОu КШ ОбЭЫОЦШ Ш ‘ПОЭТМСТЬЦШ НК 
ЦОЫМКНШЫТК’ (ПОХТМТНКНО ТНОЧЭТПТМК-se a consumo). Os meios de comunicação de massa – diz Debord – são 
КpОЧКЬ ‘К ЦКЧТПОЬЭКхуШ ЬupОЫПТМТКХ ЦКТЬ ОЬЦКРКНШЫК НК ЬШМТОНКНО НШ ОЬpОЭпМuХШ, ЪuО ПКг НШ ТЧНТЯíНuШ uЦ 
ЬОЫ ТЧПОХТг, КЧôЧТЦШ О ЬШХТЭпЫТШ ОЦ ЦОТШ р ЦКЬЬК НО МШЧЬuЦТНШЫОЬ’’. José Aloise Bahia, Edição 313. 
Observatório da Imprensa, em 25/01/2005. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/speculum/a-sociedade-do-espetaculo/. Acesso em: 30/11/2015 

http://observatoriodaimprensa.com.br/speculum/a-sociedade-do-espetaculo/
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preponderantemente os conhecimentos da área disciplinar em 
detrimento dos conhecimentos pedagógicos propriamente ditos (p. 
258). 

 

Torna-se, assim, urgente a melhoria da qualidade nos processos de formação de 

professores, almejada como sendo capaz de preparar profissionais que saibam atuar nos 

ЦКТЬ НТЬЭТЧЭШЬ МШЧЭОбЭШЬ. PЫШПОЬЬШЫОЬ ЪuО КЬЬuЦКЦ “uЦК цЭТМК pЫШПТЬЬТШЧКХ ЪuО ЬО 

constrói no НТпХШРШ МШЦ ШЬ ШuЭЫШЬ МШХОРКЬ”, ЭОЧНШ ОЦ ЯТЬЭК ЪuО К “МШХОРТКХТНКНО, К 

partilha e as culturas colaborativas não se impõem por via administrativa ou por decisão 

ЬupОЫТШЫ” (NÓVOA, 2013, p. 205). 

Nóvoa também nos alerta para a necessidade da valorização do conhecimento 

НШМОЧЭО pКЫК ЪuО НОТбО НО ЬОЫ pОЫМОЛТНШ “КpОЧКЬ МШЦШ uЦК КЭТЯТНКНО НО ЭЫКЧЬЦТЬЬуШ НО 

uЦ МШЧСОМТЦОЧЭШ pЫООбТЬЭОЧЭО” pШЫЪuО, ЬО ПШЫ pОЧЬКНШ НОЬЭК ПШЫЦК, ЭШЫЧК-se um ofício 

que poderá aprender-se somente por exercitação prática (2013, p. 203). 

Já, КШ МШЧЭЫпЫТШ, ЬО Ш ОЧЬТЧШ ПШЫ ОЧЭОЧНТНШ МШЦШ uЦК “КЭТЯТНКНО НО МЫТКхуШ, ЪuО 

tem o conhecimento preexistente como matéria-prima, mas que elabora um 

МШЧСОМТЦОЧЭШ ЧШЯШ ЧШ pЫяpЫТШ КЭШ pОНКРяРТМШ”, ПКг ЬОЧЭТНШ МШЧМОЛОЫ ЦШНОХШЬ 

universitários de formação de professores que não se atenham à mera aplicação prática 

de qualquer teoria, mas que exijam um esforço próprio de elaboração e reelaboração. 

(NÓVOA, 2013, p. 203). 

Afinal, na atualidade não há mais coincidência entre tempo e espaço, já que o ser 

humano adquiriu a capacidade de estar em vários lugares sem sair de onde esteja ao 

utilizar a tecnologia digital, que converte de informação em bytes e traz outro momento 

na maneira de pensar e compreender do homem na sociedade do conhecimento, que 

poderíamos denominar МШЦШ “pОЧЬКЦОЧЭШ ЫТгШЦпЭТМШ”. 
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Sala de aula universitária: espaço do encontro numa perspectiva rizomática 

 

Buscaremos aqui tratar do papel do professor e do aluno no processo de ensino 

aprendizagem para a docência. A primeira afirmativa apresentada é que não há 

exclusividade e nem centralidade nem em um nem no outro, porque consideramos que 

deve ser uma relação que permita a interação simultânea num espaço de diálogo 

consistente entre os envolvidos. 

Nesse sentido o espaço da aula torna-se promotor da experiência do encontro, 

possibilitando o desenvolvimento mútuo, o diálogo, o conhecimento numa atividade 

coletiva. Essa ideia de construção coletiva significa que a realização da aula 

universitária nos cursos de formação de professores exige constantes interferências do 

professor, assim como a participação e o envolvimento do aluno, tornando essas teias 

interativas cotidianas complexas, porque cada um traz componentes de sua condição 

humana: afetividade, cognição, vontade e capacidade de agir sobre o outro.  

Portanto, teríamos aí um espaço de sala de aula na perspectiva rizomatica, que 

tem como características a conexão e a heterogeneidade, já que qualquer ponto do 

rizoma pode e deve ser conectado a qualquer outro. 

Torna-se, assim fundamental repensar o currículo dos cursos de graduação, em 

particular os que formam o futuro professor, que tem sido influenciado pelo conceito de 

ciência moderna, prescrito, linearizado e positivista, ao compartimentar as disciplinas 

oferecidas sem qualquer conexão entre si ou com outras áreas do conhecimento, num 

modelo de currículo que poderíamos classificar como currículo arbóreo porque: 

Ele é tomado como uma grande árvore, cujas extensas raízes devem 
estar fincadas em solo firme (as premissas verdadeiras), com um 
tronco sólido que se ramifica em galhos e mais galhos, estendendo-se 
assim pelos mais diversos aspectos da realidade. Embora seja uma 
metáfora botânica, o paradigma arborescente representa uma 
concepção mecânica do conhecimento e da realidade, reproduzindo a 
fragmentação cartesiana do saber resultado das concepções cientificas 
(GALLO, 2003, p. 88 e 89). 
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Desta forma, ao se utilizar o currículo aqui denominado arbóreo, favorecemos no 

futuro professor o entendimento de que a ciência é necessidade humana que pouca 

relação possui com fatores externos, na qual seus feitos e seus modos não são 

problematizados. Como consequência os conhecimentos científicos e tecnológicos serão 

desenvolvidos numa postura acrítica, da qual se gera quase sempre a pura aceitação.  

Por isso, tacitamente na escola a ciência é considerada a forma de se legitimar o 

conhecimento, sendo aceito apenas aquele que puder ser cientificamente comprovado. 

Desta forma, professores e alunos são colocados no processo educacional como 

elementos neutros num movimento no qual o professor simplesmente transmite o que 

deve ser ensinado e o aluno apenas deve assimilar o que é transmitido. O currículo 

permanece estagnado, organizado como um grande eixo de onde partem normas do que 

se deve ensinar e de como se deve aprender.  

É chamado arbóreo, no sentido de ser o currículo da afirmação, da representação 

do papel central imposto à instituição de ensino de promover uma aprendizagem pela 

reprodução, pelo disciplinamento, com separação em períodos e semestres, nos quais 

cada docente ministra sua disciplina a partir de sua especialidade, sendo responsável por 

preparar, avaliar para conduzir seus alunos/ futuros professores, à adequação e à 

submissão que assujeitam. 

Neste tipo de currículo, tão presente nas instituições de ensino de forma geral, 

cada saber se constitui em setores hierarquizados, e compartimentados que não se 

enxergam, nem se conectam. Como se fosse mesmo uma árvore com um centro, uma 

raiz, um núcleo, bem aos moldes do que seria realmente o ideal para os poderes 

estabelecidos na educação (escola, projetos, leis e planos governamentais), que partem 

da necessidade do controle e da disciplina. 

Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1995), utilizando as metáforas da árvore e do 

rizoma nos auxiliam nesse novo modo de compreender as formas de apreensão do 

conhecimento. A imagem da árvore ilustra a estrutura clássica dos saberes e da ciência, 
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que parte de uma base como unidade principal de pensamento que “ЧuЧМК МШЦpЫООЧНОu 

a multiplicidade: ele necessita de uma forte unidade principal, unidade que é suposta 

para chegar a duas [...] (três, quatro, cinco) mas sempre com a condição de dispor de 

uЦК ПШЫЭО uЧТНКНО pЫТЧМТpКХ, К НШ pТЯô ЪuО ЬupШЫЭК КЬ ЫКíгОЬ ЬОМuЧНпЫТКЬ” (p. 13). 

Neste tipo de pensamento arbóreo prevalece a lógica binária onde há um 

“ЭЫШЧМШ” ЪuО ЬО НОЬНШЛЫК ОЦ ЫКЦТПТМКхõОЬ ЪuО ЧуШ ЬО ЫОХКМТШЧКЦ uЦКЬ МШЦ КЬ ШuЭЫКЬ, 

delimitando os campos da ciência. São sistemas hierárquicos nos quais um elemento 

recebe as informações e detém o poder como se fosse a memória central de onde partem 

todos os ramos e lógicas evolutivas do conhecimento, não havendo possibilidade de 

multiplicidade. 

Há uma lógica baseada no decalque e na reprodução quando se trata da metáfora 

da árvore, decalque no sentido de retirar algo de um contexto para ressignificá-lo em 

outro sem que perca de vista a sua origem ou seja “МШЧЬТЬЭО ОЦ НОМКХМКЫ КХРШ ЪuО ЬО Нп 

já feito, a partir de uma estrutura que o sobrecodifica ou de um eixo que o suporta. A 

árvore articula e СТОЫКЫЪuТгК ШЬ НОМКХЪuОЬ, ШЬ НОМКХЪuОЬ ЬуШ МШЦШ ПШХСКЬ НК пЫЯШЫО” 

(DELEUZE & GUATTARI.1995, p. 21).  

Desta forma percebe-se que metáfora da árvore, associa-se ao conhecimento que 

é temporal e espacialmente articulado, organizado em uma continuidade determinada 

que respeita os desdobramentos estabelecidos de forma hierárquica nos campos 

específicos de cada ciência, muito presente tanto na escola quanto nas instituições de 

ensino superior que formam futuros professores. 

O que propomos, ao contrário, é a ideia de um currículo-rizoma nos cursos de 

formação de professores. Um currículo que não se prenda a um núcleo, e sim que 

possibilite a oferta de conexões para um ensino múltiplo e transdisciplinar, que pense a 

formação do futuro professor em vias de complexidade 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um 
ponto qualquer com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços 
não remete necessariamente a traços de mesma natureza, ele põe em 
jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de não-
signos. O rizoma não se deixa reduzir nem ao Uno nem ao múltiplo... 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1267 
 

Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções 
movediças. Não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual 

ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades (DELEUZE  & 
GUATTARI, 1995, p. 31). 

 

O atual estágio do conhecimento humano se adequa à metáfora do rizoma de 

Deleuze e Guattari, que tem como características os princípios de conexão e de 

heterogeneidade, de forma que qualquer ponto do rizoma pode e deve ser conectado a 

outro. 

Mas o que seriam os rizomas? Rizomas são espécies de hastes ou caules 

subterrâneos que se diferenciam dos demais tipos de raízes por terem formas 

diversificadas. “DОЬНО ЬuК ОбЭОЧЬуШ ЬupОЫПТМТКХ ЫКЦТПТМКНК ОЦ ЭШНШЬ ШЬ sentidos até suas 

concreções em bulbos e tubérculos [...] há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a 

РЫКЦК, К ОЫЯК НКЧТЧСК” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 15).  

No rizoma não há um ponto central, nem escalas de importância ou tipologia 

ideal, nele todos os tipos de associações são possíveis de ocorrer por meio das 

interações. Não há qualquer relação com o específico ou com o individual, já que a 

característica principal do rizoma é ЬuК ЦuХЭТpХТМТНКНО. “UЦК ЦuХЭТpХТМТНКНО ЧуШ ЭОЦ 

nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não 

pШНОЦ МЫОЬМОЫ ЬОЦ ЪuО ЬО ЦuНО НО ЧКЭuЫОгК” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 17).  

No rizoma há linhas interconectadas, planas que se inter-relacionam nas mais 

ЯКЫТКНКЬ pШЬЬТЛТХТНКНОЬ: “КМШЧЭОМТЦОЧЭШЬ ЯТЯТНШs, determinações históricas, conceitos 

pОЧЬКНШЬ, ТЧНТЯíНuШЬ, РЫupШЬ О ПШЫЦКхõОЬ ЬШМТКТЬ” (ТНОЦ, p. 18).  

Outro princípio apontado por Deleuze e Guattari para o rizoma que nos interessa 

ao tratar das mudanças necessárias na formação de professores é o de ruptura a-

significante. Segundo esse princípio uma ideia, um conceito ou saber, anteriormente 

МШЧЬТНОЫКНШ МШЦШ “tronco” de uma ciência específica, pode ser retomado em outra área, 

sendo ressignificado e conectado a outras concepções, satisfazendo novas necessidades 

de conceitualização importantes em um devido momento.  
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 Deste modo, conceitos oriundos de uma ciência exata podem ser ressignificados 

e utilizados em outros campos do conhecimento, como, por exemplo, na definição de 

comportamentos sociais e humanos no contexto atual. Desta forma o rizoma 

compreende linhas de segmentaridade que os organizam, mas nele ocorrem também 

linhas de desterritorialização, pelas quais ele foge sem parar [...] essas linhas não param 

de se remeter umas às outras ((DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 18).  

Por isso utilizar a metáfora do rizoma para compreender a aquisição do 

conhecimento significa entender que as ciências não se limitam a “ЭОЫЫТЭяЫТШЬ” 

determinados, como se fossem estruturas arborescentes e hierárquicas. Ao invés disso, 

percebe-se a impossibilidade de se fixar limites seguindo círculos de convergência, já 

que novos pontos se estabelecem dentro e fora desses círculos instituindo conexões em 

múltiplas outras direções.  

Os autores, consideram como princípio de cartografia o fato de que “uЦ ЫТгШЦК 

não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a 

ЪuКХЪuОЫ ТНОТК НО ОТбШ РОЧцЭТМШ Шu НО ОЬЭЫuЭuЫК pЫШПuЧНК” (ТНОЦ, p. 21). O princípio da 

cartografia (mapa ou hipertexto) propicia um novo modo de compreender a partir de 

uma abordagem na qual ao invés da reprodução e o decalque haja a possibilidade de 

ocorrer uma ОбpОЫТЦОЧЭКхуШ ЭШЭКХЦОЧЭО КЧМШЫКНК ЧШ ЫОКХ. “O ЦКpК ЧуШ ЫОpЫШНuг uЦ 

inconsciente fechado nele mesЦШ, ОХО Ш МШЧЬЭЫяТ” (ТНОЦ, p. 22).  

Kenski, nos ajuda a compreendê-lo, ao explicar que o mapa: 

[...] é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantes, com 
múltiplas entradas e possibilidades de uso, e sem necessariamente a 
volta ao mesmo lugar (decalque). (1999, p. 45) 

 

Nessa perspectiva sugerimos que sejam repensados o currículo dos cursos de 

licenciatura como elementos produtores de movimentos numa multiplicidade 

(universidade, escola, alunos, professores, pais) que produz outras multiplicidades que o 

movimentam e dinamizam-no. Nesta perspectiva, as disciplinas e especialidades se 
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organizariam a partir das conexões, das relações e das variações, que possibilitassem 

sua integração, sem necessidade de haver um eixo organizador único a apontar direções 

a serem seguidas, mas sugerindo e abrindo possibilidades e caminhos conectados entre 

si. 

Desta forma aprender se daria a partir de um tipo de pensar que vai em busca 

desconhecido, do que ainda não foi pensado para construir algo que possibilite enfrentar 

o problema que desassossega e afeta o sujeito, arremessando-o em um movimento de 

pensamento.  

Este incômodo inicial seria o desencadeador cognitivo que levaria o licenciando 

ao desdobramento de possíveis soluções e aprendizagens, tendo como companhia seu 

professor, orientador ou colega - tendo em vista não ser a aprendizagem um caminho 

solitário, como se aprende com Deleuze:  

[...] nada aprendemos com aquele que nos diz: faça como eu. Nossos 
úЧТМШЬ ЦОЬЭЫОЬ ЬуШ КЪuОХОЬ ЪuО ЧШЬ НТгОЦ ‘ПКхК МШЦТРШ’ О ЪuО, ОЦ 
vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a 
serem desenvolvidos no heterogêneo (1998, p. 54) 

 

Nesse sentido, se pensar pela perspectiva rizomática de estrutura do 

conhecimento no campo da formação de professores, exige a compreensão de que 

existem várias formas de conhecimento que dialogam ente si e que estão inseridas em 

diferentes contextos histórico-sociais. Essa atitude e entendimento rompem com a 

rigidez e linearidade no trato com os conteúdos, uma vez que seus saberes criam 

ligações, conexões com diferentes áreas do saber.  

A partir desses aspectos, torna-se necessário repensar e articular a forma de 

tratar os conteúdos e saberes do currículo dos cursos de formação de professores para 

que seja promotor da mobilidade, mantendo princípios de conexão e heterogeneidade 

que demonstrem a complexidade e amplitude do conhecimento. Para tanto, tentamos 

ШЫРКЧТгКЫ uЦК “ЦКЭЫТг” МuЫЫТМuХКЫ МШЦШ uЦ mapa rizomático, que possa promover a 
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interação, complexidade e diversidade de saberes no processo de formação de 

professores. 

 

Organização curricular rizomática: mapa no caminho da formação de professores 

 

Antes de tudo é necessário se interrogar sobre o papel da universidade na 

formação de professores que se sintam preparados para o trabalho na escola, que 

procurem ir para além do domínio do conteúdo e de seu conhecimento didático para 

perceber as circunstâncias histórico-sociais, político-culturais e educativas que podem 

estar na origem dos apontados domínios. 

Afinal, o processo formativo só tem razão de acontecer se tiver como objetivo a 

melhoria da qualidade de ensino por meio do aprimoramento profissional da categoria 

docente, combatendo a inadequação da formação inicial que, nem sempre oferece a 

possibilidade de discutir, refletir e propor conhecimentos, tornando-se, assim, incapaz 

de dar respostas às necessidades da sociedade e dos sistemas de ensino em constante 

mudança.  

Afinal, na predominância de uma formação que decompõe um campo de 

conhecimento, que deveria ser entendido em sua complexidade numa perspectiva 

disciplinar, impede a articulação com outras dimensões, gerando futuros professores que 

tenderão a realizar práticas fragmentadas, olhando o aluno/sujeito de suas práticas em 

partes, o que, dificilmente, dá espaço para a criação, ou ao estabelecimento de canais de 

comunicação com outros saberes, tornando difícil a recontextualização e as 

interconexões desses saberes. 

A dinâmica reinante na academia imporá dificuldades e resistências ao trabalho 

em equipe, nela preponderam práticas e experiências individualizadas, em detrimento 

do trabalho compartilhado, socializador, solidário. Nela também se qualificam alguns 

trabalhos, trabalhadores e conhecimentos provocando a desqualificação de outros; sem 
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mencionar as exigências quantitativas de produtividade que não permitem que haja 

tempo para a vivência de projetos de pesquisa coletivos. 

Analisando o cenário fica clara a necessidade de se avançar para outras maneiras 

de pensar e fazer educação na formação de professores que possam fazer a diferença no 

contexto escolar. Que assumam compromisso com propostas que favoreçam as 

multiplicidades, recuperem as conexões, movimentem fronteiras, instaurem outras 

lógicas nos processos de ensinar e aprender. 

Neste sentido a perspectiva interdisciplinar traz importantes contribuições para o 

campo do conhecimento e da educação, proporcionando a possibilidade de superação da 

fragmentação dos conhecimentos e a excessiva especialização.  

A perspectiva que se apoia no conceito de rizoma (Deleuze e Guattari, 1995, 

1997), parte de uma visão de realidades complexas e plurais – constituídas por múltiplas 

culturas e realidades sociais – que produzem desafios, que não podem ser abarcados por 

uma única disciplina ou área. Será necessário ir além dos saberes disciplinares para que 

o pensamento e o conhecimento tenham oportunidade de se manifestar menos 

hierarquizados e não lineares. 

Aqui a perspectiva interdisciplinar deve ser percebida como integração, 

permitindo a interpenetração de conteúdos e metodologias de disciplinas que se 

propõem a trabalhar de maneira conjunta a partir de um objeto de estudo, situado 

historicamente no campo da ciência. 

Assim, não será suficiente que se agreguem diferentes disciplinas ou 

conhecimentos, e sim que ocorra a articulação de conhecimentos diversos que, ao se 

somarem e interagirem, possibilitem a construção de novos conhecimentos diferentes 

dos iniciais. Permite, dessa forma, promover mudanças nas relações entre sujeitos ao 

apostar na interlocução, na sua relação dialógica enriquecida pelas competências de 

cada um em diferentes campos do saber. 

No rizoma, múltiplas são as linhas de fuga que possibilitam conexões, 

aproximações, cortes, percepções criando fluxos de compreensão e concepções que 
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tomam outra direção, sem necessidade de nenhuma hierarquia definida 

КЧЭОМТpКНКЦОЧЭО. “O ЫТгШЦК МШЧОМЭК uЦ pШЧЭШ ЪuКХЪuОЫ МШЦ ШuЭЫШ pШЧЭШ qualquer e 

cada um de seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza; ele põe 

em jogo regimes de signos muito diferentes, incluЬТЯО ОЬЭКНШЬ НО ЧуШ ЬТРЧШЬ” (DОХОuгО 

e Guattari, 1995, p. 32). 

Seu fundamento é a própria multiplicidade ЪuО “não deve designar uma combi-

nação de múltiplo e uno, mas, pelo contrário, uma organização própria do múltiplo 

МШЦШ ЭКХ, ЪuО НО ЦШНШ ЧОЧСuЦ ЭОЦ ЧОМОЬЬТНКНО НК uЧТНКНО pКЫК ПШЫЦКЫ uЦ ЬТЬЭОЦК” 

(Deleuze, 1988, p. 303). 

É oportuno enumerar algumas características iniciais do rizoma, para 

posteriormente refletirmos sobre esse conceito em uma perspectiva mais ampla. 

Gallo enumera seis princípios para a compreensão rizomática: 

“К) МШЧОбуШ – qualquer ponto de um rizoma pode ser/estar conectado 
a qualquer outro (...); b) heterogeneidade – dado que qualquer 
conexão é possível, o rizoma rege-se pela heterogeneidade (...); c) 
multiplicidade – o rizoma é sempre multiplicidade que não pode ser 
reduzida à unidade (...) o rizoma não é sujeito nem objeto, mas 
múltiplo; d) ruptura a-significante – o rizoma não pressupõe qualquer 
processo de significação, de hierarquização. (...) o rizoma é sempre 
um rascunho, um devir, uma cartografia a ser traçada sempre e 
novamente, a cada instante; e) cartografia – o rizoma pode ser 
mapeado, cartografado e tal cartografia nos mostra que ele possui 
entradas múltiplas; f) decalcomania – os mapas podem, no entanto, ser 
copiados, reproduzidos [o que não garante] uma sobreposição perfeita. 
[No entanto, o inverso,] colocar o mapa sobre as cópias, possibilita o 
surgimentШ НО ЧШЯШЬ ЭОЫЫТЭяЫТШЬ, ЧШЯКЬ ЦuХЭТpХТМТНКНОЬ” (GКХХШ, 2000, 
p. 31-32). 

 

Sendo assim, essa perspectiva rizomatica de aprender e ensinar rompe com a 

disciplinarização, colaborando para aquisição de compreensões mais abrangentes dos 

conhecimentos, avançando, propiciando pluralidades de interpretações que possibilitam 

a circulação de saberes não disciplinares demandados pela realidade contemporânea. 
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Nessa perspectiva, a formação de professores rompe com a linearidade, as 

verdades absolutas, trazendo outros entendimentos, outras possibilidades, outras 

relações e articulações. 

 

Redesenhando possibilidades na proposição de um currículo rizomatico 

 

Os desafios postos à consecução desta proposta convidam todos os educadores a 

refletirem sobre a necessidade de se incluir temas que perpassem transversalmente o 

processo de formação e de produção de conhecimentos, movimentando compreensões e 

subjetividades que gerem interpretações inovadoras, importantes para quem vai lidar 

com a complexidade da realidade e com a reorganização dos processos educacionais.  

Tendo em vista as discussões aqui apresentadas, destacamos, na figura abaixo, 

algumas possibilidades no sentido de se incluir as perspectivas interdisciplinar e 

rizomática no processo de formação de professores: 

 

Figura 2 – Elementos organizativos do currículo rizomático na formação de 
professores. 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Para tanto, se faz necessário repensar a organização dos cursos, que geralmente 

se estruturam na forma de departamentos, num modelo onde a docência, a extensão e a 

pesquisa não se articulam e o diálogo entre as diferentes disciplinas que compõem a 

formação é muito raro, o que impossibilita a imprescindível criação de canais de 

comunicação. 

O estudo das Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior deve possibilitar 

discussões que propiciem a oportunidade de revisão dos modelos curriculares que ainda 

se pautam na perspectiva disciplinar e que pouco têm colaborado para desenvolver 

práticas interdisciplinares e rizomáticas.  

A partir daí será possível propor um Projeto de Curso que estimule a vivência de 

outras relações dos licenciandos com o conhecimento e da pesquisa com o ensino nos 

diferentes campos do conhecimento. O caminho, para tanto, são as discussões capazes 

de propiciar uma maior interação entre os professores uns com os outros, entre 

professores e alunos e entre alunos com outros alunos - do seu e de outros cursos. 

Será fundamental nas discussões, buscar temas que se constituam em Eixos 

Transversais no desenvolvimento de propostas de formação, pesquisas e grupos de 

estudos. Estes temas trarão a possibilidade da interdisciplinaridade e do conhecimento 

rizomático, a partir de compreensões que vão além das especificidades de cada 

conteúdo, ampliando a concepção de ciência, de mundo e de ser humano de todos os 

participantes do processo de repensar o currículo dos cursos de formação de 

professores. 

Programas que façam a integração universidade/escola, tais como o Pibid13, 

deverão ser valorizados como importantes ferramentas para situar e compreender as 

                                                           
13 O Pibid: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa para o aperfeiçoamento 
e a valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de 
licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem 
promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 
acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 
licenciatura e de um professor da escola. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid  
 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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práticas educativas na perspectiva da interdisciplinaridade e do rizoma como princípios 

educativos na formação de professores. Eles permitem a construção de espaços 

coletivos para estudos, pesquisas e reflexões sobre as concepções teórico-conceitual-

metodológicas da prática pedagógica, promovendo a melhoria da qualidade do ensino e 

o desenvolvimento profissional, pessoal e institucional, mediante a formação que 

conhece, valoriza e interfere no futuro local de trabalho: a escola. São também 

importantes na realização do diagnóstico da realidade escolar e na formação continuada 

de professores em serviço. 

O Estágio Supervisionado poderá se constituir num rico campo de pesquisa, 

capaz de promover mudanças no processo de trabalho pedagógico, ao propiciar a 

participação dos licenciandos nas atividades de docência, num processo pensado para 

substituir o modelo predominantemente individual por um processo que contemple 

também o trabalho coletivo na escola e em sala de aula, a partir do desenvolvimento de 

parcerias e projetos. 

Por ser o rizoma constituído de multiplicidades, conceber um currículo nesta 

perspectiva é concebê-lo sem objeto ou sujeito, sem direção determinada, visto como 

sendo produzido na e pela diversidade, ao envolver reitor, pró-reitores, diretores de 

instituto e departamentos, coordenadores pedagógicos, professores, alunos e 

comunidade que, embora sejam personagens com visões diferenciadas, se tornam 

capazes de conexões entre si numa diversidade que leve em consideração o devir14, 

permanentemente instalado nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Ao apresentar as ideias aqui explicitadas, não há a pretensão de oferecer receitas 

prontas para a formação de professores que se sintam mais preparados para os desafios 

da atualidade. Trata-se de um convite para que outras vozes se somem para 

                                                           
14 A noção de devir, enquanto conceito filosófico, implica no constante processo de transformação em que 
se situa o Ser: tudo se move, tudo passa, tudo merece passar. SAVAZZONI, César Augusto. Subjetividade 
e devir à luz da filosofia de Deleuze e Guattari: contribuições para uma psicologia [online]. Ribeirão Preto, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2012. 
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enfrentarmos o desafio de repensar este processo a partir de outras perspectivas que 

possibilitem fazer delas um devir.  

 

Considerações finais. 

 

Esta proposta é na verdade uma ousadia, porque propõe um profundo repensar a 

lógica que perpassa o ensino acadêmico tradicionalmente compartimentado e isolado. 

Não se trata de apresentar aqui um trabalho que possa ser considerado pronto, mas 

como algo que requer muitas entradas e outras reflexões que incitem o pensar outro tipo 

de currículo no ensino nas licenciaturas.  

As reflexões aqui colocadas buscam promover uma transversalização, entre a 

formação de professores e a filosofia, sem se constituir num estudo aprofundado, mas 

objetivando propiciar outras possibilidades de se pensar a obra de Foucault, Deleuze e 

Guattari como ferramenta para outro tipo de pensar o ensino universitário, 

especialmente o que diz respeito à formação de educadores.  

Trazer conceitos como rizoma, devir, multiplicidade entre outros teve como 

objetivo tentar criar pensamentos menos rígidos e possibilidade de vislumbrar leveza, 

criação e reflexão no ensino universitário. O mapa de organização rizomática como 

forma de organizar a oferta de cursos de formação de professores busca dar visibilidade 

à necessidade de integração dos conhecimentos propostos para os cursos, que não 

partam de disciplinas isoladas, e sim por meio de proposição de ações inter e 

multidisciplinares. 

Essas disciplinas são guiadas pelos eixos de transversalidade que têm como 

finalidade problematizar aspectos de enorme importância na formação de professores e 

nascem como fruto de debates entre os próprios docentes do curso, partindo da 

concepção do perfil de aluno que se quer formar e de seus anseios, percebidos por meio 

da participação dos alunos em discussões que permitam analises diagnosticas. 
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A mobilidade e flexibilidade na organização rizomática do mapa na concepção 

das disciplinas ocorre porque a lógica que lhe perpassa é a do planejamento pensado a 

partir das conexões entre as disciplinas e não apenas em relação àquelas que sejam 

específicas do conhecimento que o curso propõe. Conexões estas que, a cada edição do 

curso, se transformarão em outras, proporcionando outras ações e aprendizagens. 

É importante considerar que não se trata de propor um novo modismo em termos 

de currículo, e sim demonstrar aos futuros professores que a educação escolar não deve 

impor porquê e como, ensinar desconsiderando a realidade de quem vai aprender, e o 

que se vai ensinar, tendo em vista que se tornou impossível acompanhar a velocidade 

vertiginosa com que as informações circulam e se tornam obsoletas na atualidade. 

Informações que acabam povoando as mentes e corações de todos nós, que vivemos 

imersos na sociedade aprendente. 

A saída é buscar outros modos e maneiras de se pensar a educação como criação 

do pensamento, que possibilite organizar um currículo, uma aula ou um conhecimento a 

partir da constituição de rizomas, que não aceitam roteiros fechados e normativos, mas 

que possibilitem suas multiplicidades. Desta forma, valorizar outras ideias na formação 

de professores diz respeito às possibilidades de outras ensinagens e aprendizagens, pois 

МШЦШ ЧШЬ ПКг pОЧЬКЫ DОХОuгО (2006) “ЧuЧМК ЬО ЬКЛО НО КЧЭОЦуШ МШЦШ КХРuцЦ ЯКТ 

aprender – que amores tornam alguém bom em latim, por meio de que encontros se é 

filosofo em que dicionários se aprende a pensar (...) não há métodos para encontrar 

tesouЫШЬ ЧОЦ pКЫК КpЫОЧНОЫ” (p.237). 
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Simpósio 3 - Didática e Formação de professores 
 
Resumo 
 
Este artigo relata alguns dos resultados de uma pesquisa desenvolvida como parte 
integrante da dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU О К ХТЧСК НО pОЬЪuТЬК “EНuМКхуШ ОЦ CТшЧМТКЬ 
e MatemáЭТМК”, ЭОЧНШ МШЦШ ШЛУОЭТЯШ pЫТЧМТpКХ НТЬМuЭТЫ К ПШЫЦКхуШ ТЧТМТКХ О МШЧЭТЧuКНК НШ 
professor dos primeiros anos do Ensino Fundamental que ensina Matemática. O presente 
trabalho foi teoricamente fundamentado em diferentes autores, dentre os quais, 
D´Ambrósio (1993), Thompson (1997), Ponte (2002), CuЫТ (2004), Fiorentini e Lorenzato 
(2007), Oliveira (2009), Nacarato, Mengali e Passos (2011), Oliveira e Silva (2011), 
Oliveira e Baraúna (2012). A pesquisa realizada indicou a necessidade da formação 
continuada do docente no desenvolvimento da prática pedagógica e para alcançar os 
objetivos de uma educação de melhor qualidade, pois é essa formação que poderá 
influenciar positivamente nas escolhas das ações educativas que serão implementadas no 
dia a dia da sala de aula. 
 
Palavras-chave: Formação Inicial e Continuada; Ensino e Aprendizagem de 
Matemática; Ensino Fundamental. 
 
 

Introdução 

  
            Este trabalho tem como objetivo principal discutir a formação inicial e continuada 

do professor dos primeiros anos do Ensino Fundamental que ensina Matemática a partir 

de alguns dos resultados de uma pesquisa desenvolvida em nível de mestrado junto ao 

mailto:euzanemaria@yahoo.com.br
mailto:gsoliveira@ufu.br
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Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, na linha de 

pОЬЪuТЬК “EНuМКхуШ ОЦ CТшЧМТКЬ О MКЭОЦпЭТМК”.  

  Para fundamentar os estudos e responder ao questionamento pretendido, foi 

pensada e estruturada uma pesquisa de cunho teórico tendo por base os principais autores 

que desenvolveram seus estudos vinculados à temática proposta, dentre eles, D´Ambrósio 

(1993), Brasil (1997), Nóvoa (1997), Thompson (1997), Ponte (2002), CuЫТ (2004), 

Fiorentini e Lorenzato (2007), Oliveira (2009), Nacarato, Mengali e Passos (2011), 

Oliveira e Silva (2011) e Oliveira e Baraúna (2012). 

A pesquisa teórica, para Demo (2005, p.22), ц “Д...] НОНТМКНК К ЫОМШЧЬЭЫuТЫ 

teorias, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista os termos imediatos, para 

КpЫТЦШЫКЦОЧЭШ НО ПuЧНКЦОЧЭШЬ ЭОяЫТМШЬ”. 

Esse tipo de investigação científica possibilita ao pesquisador a ampliação de 

conhecimentos referentes à determinada temática, a partir do estudo e sistematização de 

saberes já produzidos por outros pesquisadores que direta ou indiretamente investigaram 

a mesma questão.                  Outra 

questão importante, é que a pesquisa teórica, a priori, não tem a intenção imediata de 

realizar intervenções na realidade educacional, buscando, sobretudo, criar as condições 

teóricas que são essenciais para pensar e implementar a intervenção. Segundo Demo 

(1994, p.36), “O МШЧСОМТЦОЧЭШ ЭОяЫТМШ Кdequado acarreta rigor conceitual, análise 

КМuЫКНК, НОЬОЦpОЧСШ ХяРТМШ, КЫРuЦОЧЭКхуШ НТЯОЫЬТПТМКНК, МКpКМТНКНО ОбpХТМКЭТЯК”. 

         Na pesquisa teórica não há 

necessidade de realizar pesquisa de campo ou coletar dados empíricos, considerando que 

a principal finalidade deste tipo de pesquisa é aprofundar os conhecimentos sobre 

determinada questão que necessita ser melhor compreendida.    

       Para Barros e Lehfeld (2000) as pesquisas teóricas 

têm por objetivo conhecer ou aprofundar conhecimentos e discussões a respeito de uma 

temática importante para determinada área de conhecimento. É o tipo de pesquisa que 

reconstrói saberes, pensamentos e concepções sobre o assunto estudado a partir de 

trabalhos ou ideias já desenvolvidos por outros pesquisadores.    

    De acordo com Tachizawa e Mendes (2006), a pesquisa teórica se 

desenvolve principalmente por meio da pesquisa bibliográfica. Portanto, é fundamental 
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na pesquisa teórica a consulta e estudo de livros, artigos científicos, trabalhos 

monográficos, dissertações e teses.         

   Sobre a pesquisa bibliográfica, Cervo, Bervian e Silva (2007, p.79) asseveram 

ЪuО ОХК “Д...] ЭОЦ МШЦШ ШЛУОЭТЯШ ОЧМШЧЭЫКЫ ЫОpШЬЭКЬ КШЬ pЫШЛХОЦКЬ ПШЫЦuХКНШЬ, О Ш ЫОМuЫЬШ 

uЭТХТгКНШ pКЫК ТЬЬШ ц К МШЧЬuХЭК НШЬ НШМuЦОЧЭШЬ ЛТЛХТШРЫпПТМШЬ”. Concluem os autores 

КПТЫЦКЧНШ ЪuО ЧОЬЬО ЭТpШ НО pОЬЪuТЬК “Д...] К ПШЧЭО НКЬ ТЧПШЫЦКхõОЬ, pШЫ ОбМОХшЧМТК, ОЬЭКЫп 

sempre na forma de documentos escritos, estejam impressos ou depositados em meios 

ЦКРЧцЭТМШЬ Шu ОХОЭЫôЧТМШЬ”. 

 
O Ensino e a aprendizagem de Matemática 

 
    Historicamente, dados de diferentes estudos, sejam eles de instituições e órgãos 

oficiais ou de indivíduos ou instituições da sociedade civil, têm evidenciado que a maioria 

dos alunos da Educação Básica, sobretudo aqueles dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, não tem conseguido obter resultados satisfatórios quanto à aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos.                    

Certamente muitas são as questões vinculadas ao desenvolvimento da prática pedagógica 

em Matemática que impactam na qualidade do ensino desenvolvido e consequentemente 

no resultado da aprendizagem obtido pelos alunos que merecem a atenção constante de 

pesquisadores e educadores. Para melhor entendimento e adequado domínio dessas 

questões e visando contribuir para a melhoria dos processos educativos nessa área de 

ensino faz-se necessária à implementação de pesquisas científicas.  

  No caso do presente artigo, seu objeto de investigação é a qualidade do ensino e 

da aprendizagem da Matemática na atualidade e sua relação com a formação inicial e 

continuada sobre o processo de ensinar e aprender Matemática nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental.             

A prática pedagógica desenvolvida na disciplina de Matemática, nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, nos últimos anos, não tem apresentado resultados satisfatórios em 

termos de aprendizagem dos alunos. Esse fato tem sido evidenciado pelos dados oriundos 

de inúmeras pesquisas desenvolvidas recentemente junto a alunos desse nível escolar, tais 

como aquelas realizadas em âmbito nacional pelo Sistema de Avaliação da Educação 
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Básica (SAEB) - Prova Brasil, e aquelas realizadas em âmbito regional pelo Sistema 

Mineiro de Avaliação da Escola Pública - Programa de Avaliação da Educação Básica 

(SIMAVE- PROEB). O SAEB/Prova Brasil, é um programa desenvolvido pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), por meio da 

DAEB (Diretoria de Avaliação da Educação Básica), e tem como objetivo principal 

avaliar e diagnosticar o desempenho atual dos alunos das escolas públicas do quinto e do 

nono anos do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio, por meio de exame 

bienal de proficiência tanto em relação à disciplina de Língua Portuguesa, priorizando a 

leitura, quanto em relação à disciplina de Matemática, no que se refere à resolução de 

problemas. Pretende-se, com tal avaliação, buscar subsídios teóricos e práticos para a 

formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas públicas em Educação, com 

vistas a contribuir para a ampliação da qualidade do ensino. 

  O SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública) é um 

programa de avaliação da Educação Básica desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais realizado desde 2002 e tem por objetivo avaliar a qualidade 

do processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual, no que 

concerne a aquisição de habilidades e competências em Língua Portuguesa e em 

Matemática.  

  Tanto as pesquisas desenvolvidas pelo SAEB-Prova Brasil, como aquelas 

desenvolvidas pelo SIMAVE indicam que os discentes dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental possuem inúmeras dificuldades de lidar com os conteúdos relacionados à 

Matemática apresentando baixo rendimento. A esse respeito, afirma Pavanello (1995, p. 

7) que as dificuldades apresentadas pОХШЬ КХuЧШЬ ЬуШ ОЯТНОЧМТКНКЬ “QuКЧНШ ЬО КЯКХТК Ш 

ОЧЬТЧШ НО MКЭОЦпЭТМК ЫОКХТгКНШ ОЦ ЧШЬЬКЬ ОЬМШХКЬ Д...]” О ШЬ КХuЧШЬ НОЦШЧЬЭЫКЦ ЪuО “Д...] 

não conseguem utilizar com sucesso os conceitos e processos matemáticos para 

ЬШХuМТШЧКЫ pЫШЛХОЦКЬ”.  

  Diante da situação retratada por essas avaliações, alguns questionamentos 

poderiam ser realizados, como, por exemplo, quais seriam os motivos que levariam os 

alunos desse nível escolar a obterem esses resultados pouco satisfatórios?  

  Certamente, muitos são os fatores que contribuem para os resultados negativos 

em termos de aprendizagem dos saberes matemáticos. Entre eles, a formação inicial e 
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continuada do professor sobre o processo de ensinar e aprender Matemática nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental. 

  Para uma compreensão mais ampliada, essa questão vinculada à formação inicial 

e continuada do professor é analisada de forma detalhada no item a seguir.  

 
A formação inicial e continuada do professor dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental que ensina Matemática 

 

  Em relação à formação inicial dos professores que ensinam Matemática nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, de acordo com Oliveira (2009), os cursos 

destinados a essa finalidade, de maneira geral, não têm conseguido preparar o futuro 

profissional da Educação para atuação nessa área do conhecimento de tal maneira que ele 

consiga desenvolver um trabalho diferente daquele que é realizado no contexto da sala de 

aula na atualidade, marcado, sobretudo pela exposição verbal, pelo treino e pela imitação.

       Os PCN 

(BRASIL, 1997, p.22) КПТЫЦКЦ ЪuО “PКЫЭО НШЬ pЫШЛХОЦКЬ ЫОПОЫОЧЭОЬ КШ ОЧЬТЧШ НО 

Matemática estão relacionados ao processo de formação do magistério, tanto em relação 

р ПШЫЦКхуШ ТЧТМТКХ МШЦШ р ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК Д...]”.  

  Para CuЫТ (2004), um dos problemas que ocorre na formação dos professores está 

relacionado às prioridades dos cursos que enfatizam geralmente os processos de ensinar 

sem estabelecer vínculos desses processos com o domínio do conteúdo a ser ensinado. 

Conforme К КuЭШЫК, nШЬ МuЫЬШЬ НО ПШЫЦКхуШ НО pЫШПОЬЬШЫОЬ НШЬ primeiros anos do Ensino 

Fundamental, ou dos chamados professores pШХТЯКХОЧЭОЬ15, 

 
Д...] ЬуШ ЫКЫКЬ рЬ ЯОгОЬ, ЬКХЯШ ЫКЫКЬ ОбМОхõОЬ, Нп-ЬО ЦКТЬ шЧПКЬО КШ “ЬКЛОЫ 
ОЧЬТЧКЫ” ШЬ МШЧЭОúНШЬ, ЬОЦ pЫОШМupКхуШ МШЦ К ЬuК КЦpХТКхуШ О 
КpЫШПuЧНКЦОЧЭШ; ШЬ МuЫЬШЬ НО ПШЫЦКхуШ НО pЫШПОЬЬШЫОЬ pШХТЯКХОЧЭОЬ 
РОЫКХЦОЧЭО МКЫКМЭОЫТгКЦ-ЬО pШЫ ЧуШ ЭЫКЭКЫ Шu ЭЫКЭКЫ КpОЧКЬ 
ЬupОЫПТМТКХЦОЧЭО НШЬ МШЧСОМТЦОЧЭШЬ ЬШЛЫО ШЛУОЭШЬ НО ОЧЬТЧШ МШЦ ШЬ 
ЪuКТЬ Ш ПuЭuЫШ pЫШПОЬЬШЫ ТЫп ЭЫКЛКХСКЫ (CURI, 2004, p.20). 

 
                                                           
15 Professores Polivalentes: aqueles professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental que ministram 

o ensino de diferentes disciplinas (Língua Portuguesa, Matemática, História, etc.) numa mesma série/ano 
escolar.  
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De acordo ainda com essa autora, houve épocas em que sequer havia disciplinas 

que tratavam de questões vinculadas aos saberes da Matemática nos cursos de formação 

de professores. Dessa ênfase ЧШ “ЬКЛОЫ ОЧЬТЧКЫ” dada pelos cursos de formação inicial de 

professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental tem origem um grande problema 

para o desenvolvimento do trabalho docente. Como o professor vai ensinar ao aluno 

aquilo que não é por ele dominado?       

 Para CuЫТ (2004, p.162), “Д...] ЪuКЧНШ pЫШПОЬЬШЫОЬ ЭшЦ pШuМШ МШЧСОМТЦОЧЭШ НШЬ 

conteúdos que devem ensinar, despontam dificuldades para realizar situações didáticas, 

ОХОЬ ОЯТЭКЦ ОЧЬТЧКЫ ЭОЦКЬ ЪuО ЧуШ НШЦТЧКЦ, ЦШЬЭЫКЦ ТЧЬОРuЫКЧхК О ПКХЭК НО МШЧПТКЧхК”.

   Por outro lado, mesmo priorizando o domínio de aspectos de natureza 

metodológica, a formação tem deixado muito a desejar, uma vez que inúmeras pesquisas, 

como, por exemplo, o trabalho de Oliveira e Silva (2011), apontam limitações dos 

docentes quanto a esse aspecto.     

   PКЫК OХТЯОТЫК О SТХЯК (2011, p.312), “OЬ ЫОЬuХЭКНШЬ ЧОРКЭТЯШЬ ЪuО ЭшЦ ЦКЫМКНШ 

o ensino da Matemática exigem o repensar das ações educativas dos profissionais que 

КЭuКЦ ЧОЬЬК пЫОК” О ТЧНТМКЦ К ЧОМОЬЬТНКНО НО “ЛuЬМКЫ К ТЦpХОЦОЧЭКхуШ, ЧШ МШЭТНТКЧШ НК 

sala de aula, de novas metodologias, estratégias, técnicas e procedimentos de ensino que 

venham contribuir de forma efetiva com a melhoria da aprendizagem dos conteúdos 

ЦКЭОЦпЭТМШЬ”.      

   Na verdade muitas das dificuldades encontradas pelos estudantes na 

aprendizagem da Matemática passam pela qualificação inadequada dos professores tanto 

no que se refere ao domínio de questões metodológicas quanto ao domínio dos conteúdos 

que devem ser trabalhados no dia a dia de sala de aula. 
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Figura 1 Formação do professores para ensinar Matemática  
Fonte: Autoria própria 
 
 
 PКЫК NКМКЫКЭШ, MОЧРКХТ О PКЬЬШЬ (2011, p.22) “Д...] КЬ ПuЭuЫКЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ 

polivalentes têm tido poucas oportunidades para uma formação Matemática que possa 

fazer frente às atuais exigências da sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, 

vem sendo pКuЭКНК ЧШЬ КЬpОМЭШЬ ЦОЭШНШХяРТМШЬ”. AХцЦ НТЬЬШ, КЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ, ОЦ РОЫКХ, 

КЧКХТЬКЦ ОЬЬОЬ КuЭШЫОЬ (2011, p.32) “Д...] ПШЫКЦ О ЬуШ ПШЫЦКНКЬ ОЦ МШЧЭОбЭШЬ МШЦ pШuМК 

ênfase em abordagens que privilegiem as atuais tendências presentes nos documentos 

curriculareЬ НО MКЭОЦпЭТМК”.  

 Curi (2004) reforça essas ideias e apresenta outras também importantes na 

análise da formação e atuação dos professores com base nos dados que derivam de seu 

estudo. Segundo essa pesquisadora, a constituição do conhecimento do professor decorre 

das influências que procedem, tanto da sua trajetória de formação escolar como da 

formação acadêmica específica para o exercício do magistério. Ora, se nos cursos de 

formação para o magistério não há prioridade para a preparação do futuro professor, como 

dito anteriormente, em termos de domínio de conteúdos de Matemática e se ele não teve 

uma boa aprendizagem nessa área de conhecimento ao longo da sua trajetória escolar, 

como poderá atuar adequadamente como docente? Diante dessa situação, é possível 

inferir que muitos professores dos primeiros anos ingressam na profissão sem um 

conhecimento que lhes garanta atuar de forma plena ao ensinar Matemática.  
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 É comum, de acordo com Araújo (1994), encontrar professores dos primeiros 

anos que apresentaram muita dificuldade na disciplina de Matemática durante o período 

em que eram alunos e optam pelos cursos superiores de Pedagogia por acreditarem que 

desse modo não teriam que estudá-la novamente. 

 Para Brasil (2002),  

 
NуШ ЬО ЭЫКЭК НО ЫОЬpШЧЬКЛТХТгКЫ pОЬЬШКХЦОЧЭО ШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ pОХК 
ТЧЬuПТМТшЧМТК НКЬ КpЫОЧНТгКРОЧЬ НШЬ КХuЧШЬ, ЦКЬ НО МШЧЬТНОЫКЫ ЪuО 
ЦuТЭКЬ ОЯТНшЧМТКЬ ЯшЦ ЫОЯОХКЧНШ ЪuО К ПШЫЦКхуШ НО ЪuО НТЬpõОЦ ЧуШ 
ЭОЦ ЬТНШ ЬuПТМТОЧЭО pКЫК РКЫКЧЭТЫ Ш НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ НКЬ МКpКМТНКНОЬ 
ТЦpЫОЬМТЧНíЯОТЬ pКЫК ЪuО КЬ МЫТКЧхКЬ О УШЯОЧЬ ЧуШ Ья МШЧЪuТЬЭОЦ 
ЬuМОЬЬШ ОЬМШХКЫ, ЦКЬ pЫТЧМТpКХЦОЧЭО, МКpКМТНКНО pОЬЬШКХ ЪuО ХСОЬ 
pОЫЦТЭК pХОЧК pКЫЭТМТpКхуШ ЬШМТКХ ОЦ uЦ ЦuЧНШ МКНК ЯОг ЦКТЬ ОбТРОЧЭО 
ЬШЛ ЭШНШЬ ШЬ КЬpОМЭШЬ (BRASIL, 2002, p.26). 

 
 Diante das deficiências de formação inicial dos professores dos primeiros anos 

emergem muitos questionamentos. Entre eles o seguinte: o que deve ser feito para 

melhorar a atuação docente no ensino da Matemática nesse nível de escolaridade? 

 Para os PCN (BRASIL, 1998), é fundamental investir na qualificação dos 

professores para que eles tenham as condições teóricas e práticas básicas para oferecer 

aos alunos um ensino de melhor qualidade, adotando mecanismos que impactem no tipo 

de formação inicial recebida e que possibilitem também a formação continuada em 

serviço.  

 A esse respeito esclarecem os PCN (BRASIL, 1998): 

 
A ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК ОЦ ЬОЫЯТхШ ц uЦК ЧОМОЬЬТНКНО, О pКЫК ЭКЧЭШ ц 
pЫОМТЬШ ЪuО ЬО РКЫКЧЭКЦ УШЫЧКНКЬ МШЦ ЭОЦpШ pКЫК ОЬЭuНШ, ХОТЭuЫК О 
НТЬМuЬЬуШ ОЧЭЫО pЫШПОЬЬШЫОЬ, НКЧНШ МШЧНТхõОЬ pКЫК ЪuО pШЬЬКЦ ЭОЫ 
КМОЬЬШ рЬ ТЧПШЫЦКхõОЬ ЦКТЬ КЭuКХТгКНКЬ ЧК пЫОК НО EНuМКхуШ О НО ПШЫЦК 
К ЪuО ШЬ pЫШУОЭШЬ ОНuМКЭТЯШЬ pШЬЬКЦ ЬОЫ ОХКЛШЫКНШЬ О ЫООХКЛШЫКНШЬ pОХК 
ОЪuТpО ОЬМШХКЫ. OЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ НОЯОЦ ЬОЫ pЫШПТЬЬТШЧКТЬ МКpКгОЬ НО 
МШЧСОМОЫ ШЬ КХuЧШЬ, КНОЪuКЫ Ш ОЧЬТЧШ р КpЫОЧНТгКРОЦ, ОХКЛШЫКЧНШ 
КЭТЯТНКНОЬ ЪuО pШЬЬТЛТХТЭОЦ К КхуШ ЫОПХОбТЯК НШ КХuЧШ. л pЫОМТЬШ МЫТКЫ 
uЦК МuХЭuЫК ОЦ ЭШНШ Ш pКíЬ, ЪuО ПКЯШЫОхК О ОЬЭТЦuХО Ш КМОЬЬШ НШЬ 
pЫШПОЬЬШЫОЬ К КЭТЯТНКНОЬ МuХЭuЫКТЬ, МШЦШ ОбpШЬТхõОЬ, МТЧОЦКЬ, 
ОЬpОЭпМuХШЬ, МШЧРЫОЬЬШЬ, МШЦШ ЦОТШ НО ТЧЭОЫКхуШ ЬШМТКХ (BRASIL, 
1998, p.38).  
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 A ПШЫЦКхуШ НО pЫШПОЬЬШЫОЬ МШЧПШЫЦО NяЯШК (1997, p.26) “Д...] НОЯО ЬОЫ ОЧМКЫКНК 

МШЦШ uЦ pЫШМОЬЬШ pОЫЦКЧОЧЭО, ТЧЭОРЫКНШ ЧШ НТК К НТК НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ О НК ОЬМШХК”. DО 

acordo com o autor a formação do professor, deve ser realizada durante a busca da 

mudança, como um esforço de inovação, na busca de descobrir os melhores caminhos 

para transformar o trabalho educativo a ser desenvolvido. 

 A formação do professor, segundo Carrascosa (1996, p.10) é um processo que 

ШМШЫЫО К ХШЧРШ pЫКгШ. PКЫК Ш КuЭШЫ К ПШЫЦКхуШ ЧуШ ЭОЫЦТЧК “Д...] МШЦ К ШЛЭОЧхуШ НШ ЭíЭuХШ 

НО ХТМОЧМТКНШ (ЧОЦ ЦОЬЦШ ЪuКЧНШ К ПШЫЦКхуШ ТЧТМТКХ ЫОМОЛТНК ЭТЯОЫ ЬТНШ НК ЦОХСШЫ 

ЪuКХТНКНО)”. DКí К ТЦpШЫЭсЧМТК НК ТЦpХОЦОЧЭКхуШ НК ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК. O autor 

considera que o processo НО ПШЫЦКхуШ НШМОЧЭО ц МШЦpХОбШ. л uЦ pЫШМОЬЬШ ЪuО “Д...] ЬуШ 

ЧОМОЬЬпЫТШЬ ЦuТЭШЬ МШЧСОМТЦОЧЭШЬ О СКЛТХТНКНОЬ, ТЦpШЬЬíЯОТЬ НО ЬОЫ ЭШНШЬ КНЪuТЫТНШЬ ЧШ 

МuЫЭШ ОЬpКхШ НО ЭОЦpШ ЪuО НuЫК ЬuК ПШЫЦКхуШ ТЧТМТКХ”. 

 De acordo com Tedesco (1998), a formação inicial do professor ocorre de 

maneira limitada e em curto espaço de tempo, não sendo possível suprir as necessidades 

de formação diante das características da sociedade atual que exige uma série de 

capacidades e habilidades dos profissionais que atuam na Educação que não estão 

presentes nos currículos dos cursos de formação inicial. Esse é um dos aspectos que 

justificam a necessidade da formação continuada. 

 Mizukami et al. (2002), consideram que a formação continuada de professores 

deve ser entendida como uma busca constante de, 

 
Д...] ЧШЯШЬ МКЦТЧСШЬ НО НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ, НОТбКЧНШ НО ЬОЫ ЫОМТМХКРОЦ, 
МШЦШ pЫОМШЧТгКЯК Ш ЦШНОХШ МХпЬЬТМШ, pКЫК ЭЫКЭКЫ НО pЫШЛХОЦКЬ 
ОНuМКМТШЧКТЬ pШЫ ЦОТШ НО uЦ ЭЫКЛКХСШ НО ЫОПХОбТЯТНКНО МЫíЭТМК ЬШЛЫО КЬ 
pЫпЭТМКЬ pОНКРяРТМКЬ О НО uЦК pОЫЦКЧОЧЭО (ЫО) МШЧЬЭЫuхуШ НК 
ТНОЧЭТНКНО НШ НШМОЧЭО (MIГUKAMI Оt al., 2002, p.28). 

 
 
 A formação continuada em uma perspectiva clássica geralmente enfatiza, de 

forma predominante, a aquisição dos saberes que possibilitem ao docente uma eficiente 

transmissão e aquisição dos conhecimentos como fundamento para uma adequada 

atuação profissional. Nessa perspectiva, nos eventos de formação, as atividades que os 

professores mais realizam são aquelas de natureza mais instrumental que possibilitam 

bom desempenho daquelas funções tidas como essenciais quando ensinam.  
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 SОРuЧНШ NКМКЫКЭШ, MОЧРКХТ О PКЬЬШЬ (2011, p.32) “Д...] ТЬЬШ МШХКЛШЫК pКЫК К 

consolidação não apenas de uma cultura de aula pautada em uma rotina mais ou menos 

homogênea do modo de ensinar Matemática, mas também de um currículo, praticado em 

ЬКХК НО КuХК”.  

 Na verdade, nesse modelo de formação clássica, Ш pЫШПОЬЬШЫ ЧуШ ШЛЭцЦ uЦК 

ПШЫЦКхуШ ЭОяЫТМК О pЫпЭТМК ЪuО pОЫЦТЭК ЪuО ОХО ОЧЭОЧНК ЫОКХЦОЧЭО ЪuКХ ц Ш pКpОХ НК 

MКЭОЦпЭТМК ЧШ ОЧЬТЧШ О pШЬЬК КЬЬТЦ ТЦpХОЦОЧЭКЫ КхõОЬ ОНuМКЭТЯКЬ ЪuО НОЬОЧЯШХЯК, pШЫ 

ОбОЦpХШ, Ш ЫКМТШМíЧТШ ХяРТМШ НШ КХuЧШ, О МШЧЭЫТЛuТЫ pКЫК ЪuО ОХО pШЬЬК ОПОЭТЯКЦОЧЭО pОЧЬКЫ 

О ТЧЭОЫpЫОЭКЫ НО ПШЫЦК pХОЧК К ЫОКХТНКНО НК ЪuКХ ПКг pКЫЭО.  

 D´AЦЛЫяЬТШ (1993, p.38) КПТЫЦК ЪuО “DТПТМТХЦОЧЭО uЦ pЫШПОЬЬШЫ НО MКЭОЦпЭТМК 

formado em um programa tradicional estará preparado para enfrentar os desafios das 

modernaЬ pЫШpШЬЭКЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ”. AЫРuЦОЧЭК Ш КuЭШЫ ЪuО ЯпЫТКЬ pОЬЪuТЬКЬ ЫОХКМТШЧКНКЬ 

ao desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores têm apontado que de 

ЦКЧОТЫК РОЫКХ “Ш pЫШПОЬЬШЫ ОЧЬТЧК НК ЦКЧОТЫК pОХК ЪuКХ ХСО ПШТ ОЧЬТЧКНШ”.  

 Para Nacarato, Mengali e Passos (2011, p.32), há uma tendência do professor 

dos primeiros anos, principalmente no início de carreira, de reproduzir os modelos que 

ПШЫКЦ ЯТЯОЧМТКНШЬ МШЦШ ОЬЭuНКЧЭО. AПТЫЦКЦ ШЬ КuЭШЫОЬ: “SО ЭКТЬ ЦШНОХШЬ ЧуШ ПШЫОЦ 

problematizados e refletidos, podem permanecer ao longo de toda a trajetória 

pЫШПТЬЬТШЧКХ”. 

 Nesse sentido, se o professor ao longo da sua formação não teve a oportunidade 

de vivenciar situações de ensino e de aprendizagem adequadas, então o seu aluno não terá 

muitas oportunidades de realmente aprender com qualidade os conteúdos matemáticos.  

 Para de fato haver sentido em um evento de formação continuada, torna-se 

necessário que o professor tenha a oportunidade de adquirir conhecimentos específicos e 

desenvolver certas habilidades e competências que facilitem sua atuação profissional. 

 Oliveira e Baraúna (2012), afirmam que: 

 
O ЦuЧНШ СШУО ОбТРО НО ЭШНШЬ ШЬ pЫШПТЬЬТШЧКТЬ, МЫТКЭТЯТНКНО О ТЧШЯКхуШ. 
EЧЭЫОЭКЧЭШ, pКЫК ЪuО ТЬЬШ ШМШЫЫК ОЦ ЬuК pЫпЭТМК НШМОЧЭО, Ш pЫШПОЬЬШЫ ЧуШ 
pШНО ЬО ХТЦТЭКЫ КpОЧКЬ КЬ КuХКЬ ОбpШЬТЭТЯКЬ, МШЧЭТЧuКЧНШ К ЫОpЫШНuгТЫ 
ЯОХСШЬ МШЧМОТЭШЬ. л ЧОМОЬЬпЫТШ ЪuО Ш ЧШЯШ ЬuЫУК (OLIVEIRA; 
BARAÚNA, 2012, p. 268).  
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 Em um curso de formação de professores para atuar no ensino dos conteúdos 

matemáticos, sendo implementado em uma perspectiva de Educação Matemática, é 

importante, por exemplo, priorizar técnicas de ensino que permitam aos docentes 

desenvolver estratégias e procedimentos que possibilitem a articulação entre teoria e 

prática, associando o conteúdo matemático escolar àqueles vivenciados no cotidiano dos 

alunos. 

 A Educação Matemática caracteriza-se, segundo Fiorentini e Lorenzato (2007, 

p.5), “Д...] МШЦШ uЦК pЫпбТЬ ЪuО ОЧЯШХЯО Ш НШЦíЧТШ НО МШЧЭОúНШ ОЬpОМíПТМШ (К 

Matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos a 

ЭЫКЧЬЦТЬЬуШ/КЬЬТЦТХКхуШ О/Шu К КpЫШpЫТКхуШ/МШЧЬЭЫuхуШ НШ ЬКЛОЫ ЦКЭОЦпЭТМШ ОЬМШХКЫ”. 

 É importante, portanto, repensar os modelos de cursos de formação continuada 

de professores. No entanto, vale ressaltar o alerta dado por Ponte (2002): 

 
Д...] ЬО К МШЦpОЭшЧМТК НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ ПШЬЬО ЦОНТНК pОХШ ЧúЦОЫШ 
НО МuЫЬШЬ ПЫОЪuОЧЭКНШЬ, К ЪuКХТПТМКхуШ НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ ЬОЫТК 
ОбЭЫКШЫНТЧпЫТК. SО К ЪuКХТНКНО НКЬ ОЬМШХКЬ puНОЬЬО ЬОЫ ЦОНТНК 
pОХШ pОЬШ НО НТpХШЦКЬ О МОЫЭТПТМКНШЬ, Уп ЭОЫТК КМШЧЭОМТНШ uЦК 
ЫОЯШХuхуШ ОЦ МКНК ОЬМШХК. OЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ КМuЦuХКЦ 
"МКpКМТЭКхõОЬ", ЬОЦ ЪuО ТЬЬШ МШЫЫОЬpШЧНК р ЦuНКЧхК, Шu 
ЫОЬpШЧНК КШЬ НОЬКПТШЬ ЪuО ОЧМКЫКЦ ЧК ЬКХК НО КuХК (PONTE, 
2002, p.69). 
 
 

 Diante dessa ideia expressa por Ponte (2002) surge a necessidade de reflexão. 

Quais seriam os motivos que provocam essa situação, em que os professores, mesmo 

tendo a oportunidade de estudar, não conseguem implementar ações educativas que venha 

a provocar melhorias no trabalho realizado em sala de aula? Seriam, por exemplo, os 

modelos de cursos desenvolvidos, suas prioridades, ou a forma como os professores 

concebem os processos educativos que não foram alterados pelos estudos realizados? 

 PКЫК FТШЫОЧЭТЧТ (1995, p.4) “Д...] pШЫ ЭЫпЬ НО МКНК ЦШНШ НО ОЧЬТЧКЫ, ОЬМШЧНО uЦК 

particular concepção de aprendiгКРОЦ, НО ОЧЬТЧШ, НО MКЭОЦпЭТМК О НО EНuМКхуШ”. 

Entende esse autor que o entendimento do professor em relação à Matemática e seu 

processo de ensinar e aprender vai influenciar nas escolhas realizadas pelo docente ao 

desenvolver seu trabalho pedagógico em sala de aula, podendo facilitar ou não a 
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implantação de propostas pedagógicas inovadoras que possibilitem a melhoria da 

qualidade de ensino. 

 A implantação de propostas inovadoras, no desenvolvimento da prática 

pedagógica em Matemática, assevera os PCN (BRASIL,1997, p.22), “Д...] ОЬЛКЫЫК ЧК ПКХЭК 

de uma formação profissional qualificada, na existência de concepções pedagógicas 

ТЧКНОЪuКНКЬ О, КТЧНК, ЧКЬ ЫОЬЭЫТхõОЬ ХТРКНКЬ рЬ МШЧНТхõОЬ НО ЭЫКЛКХСШ”. 

 Para Thompson (1997): 

 
AЬ МШЧМОpхõОЬ НО MКЭОЦпЭТМК pЫШПОЬЬКНКЬ pОХКЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ О Ш 
ЦШНШ pОХШ ЪuКХ ОХКЬ ЭТpТМКЦОЧЭО КpЫОЬОЧЭКЦ Ш МШЧЭОúНШ ЬuРОЫО 
ПШЫЭОЦОЧЭО ЪuО КЬ ЯТЬõОЬ, МЫОЧхКЬ О pЫОПОЫшЧМТКЬ НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ 
ЬШЛЫО К MКЭОЦпЭТМК ТЧПХuОЦ ЬШЛЫО ЬuК pЫпЭТМК НШМОЧЭО 
(THOMPSON, 1997, p.40). 
 
 

 Portanto, a questão da qualidade da aprendizagem em relação aos conteúdos de 

Matemática está vinculada à questão da formação inicial e continuada do professor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 É de conhecimento geral que vivemos num período, da história da humanidade, 

marcado por inúmeras e contínuas mudanças nos mais diferentes setores da vida social, 

que exige dos indivíduos constantes adaptações a essa dinâmica realidade. A época atual 

exige ainda, que as instituições escolares desenvolvam processos educativos que 

possibilitem a participação ativa do aluno na elaboração e reelaboração dos conteúdos das 

diferentes disciplinas, colocando o discente diante de situações desafiadoras e 

estimulando a busca de soluções e respostas próprias, de tal forma que sejam 

desenvolvidas habilidades e atitudes que contribuam para a adequada inserção do 

indivíduo na vida social, política e econômica do país. 

  Para superar os obstáculos do processo de ensinar Matemática que dificultam a 

aprendizagem significativa do aluno é importante considerar a formação do professor, 

pois é essa formação que poderá influenciar positivamente nas escolhas das ações 

educativas que serão implementadas no dia a dia da sala de aula. Neste contexto, a 
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formação inicial e continuada do professor torna-se um dos aspectos centrais na discussão 

do processo de ensino e aprendizagem. 

  Este tema é tratado tanto nos PCN, quanto por outros autores como Curi (2004), 

Oliveira e Silva (2011), Nacarato, Mengali e Passos (2011, p.22) havendo uma 

confluência de pensamento entre eles principalmente no que diz respeito ao domínio de 

questões metodológicas, bem como ao domínio dos conteúdos que devem ser trabalhado 

em sala de aula. 

  Além disso, Curi (2004) reforça essas ideias e apresenta outras também 

importantes na análise da formação e atuação dos professores com base nos dados que 

derivam de seu estudo. Segundo essa pesquisadora, a constituição do conhecimento do 

professor decorre das influências que procedem, tanto da sua trajetória de formação 

escolar como da formação acadêmica específica para o exercício do magistério. Ora, se 

nos cursos de formação para o magistério não há prioridade para a preparação do futuro 

professor, como poderá atuar adequadamente como docente?        

Diante dessa situação cabe realçar a necessidade da formação continuada que conforme 

NяЯШК (1997, p.26) “Д...] НОЯО ЬОЫ ОЧМКЫКНК МШЦШ uЦ pЫШМОЬЬШ pОЫЦКЧОЧЭО, ТЧЭОРЫКНШ ЧШ 

НТК К НТК НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ О НК ОЬМШХК”. TКЦЛцЦ Mizukami et al. (2002),  considera que a 

formação continuada de professores deve ser entendida como uma busca constante de 

“Д...] ЧШЯШЬ МКЦТЧСШЬ НО НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ, НОТбКЧНШ НО ЬОЫ ЫОМТМХКРОЦ, Д...] pКЫК ЭЫКЭКЫ НО 

problemas educacionais por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 

pedagógicas e de uma permanente (re) construção da identidКНО НШ НШМОЧЭО”. 

  Concluindo, faz-se necessário deixar claro que o estudo realizado consistiu 

apenas numa primeira aproximação com o tema que, portanto, não esgota totalmente a 

questão de estudo proposta. Assim, aponta-se a consequente necessidade de outras 

leituras e estudos para que o futuro professor conheça mais acerca da temática e se 

aproprie do que for condizente com a realidade de sua prática pedagógica.  

 Enfim, frente aos resultados alcançados pela pesquisa teórica realizada e  

considerando-se a natureza da área a que este estudo se dedicou, a sua importância no 

repensar dos currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia que  formam os 

professores que ensinam Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental, no 

planejamento, organização e implementação de cursos de formação continuada 
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destinados ao magistério, bem como no planejar e replanejar das ações educativas 

desenvolvidas pelas instituições escolares de Ensino Fundamental, no que se refere à 

melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido pelos docentes junto aos alunos quando 

ensinam Matemática. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral fundamentar teoricamente o uso da memória 

coletiva como instrumento metodológico na formação de formadores de professores e por 

objetivos específicos descrever reflexivamente o envolvimento de estudantes e professora 

numa situação de ensino e aprendizagem balizados numa prática pedagógica dialógica e 

reflexiva; apresentar o movimento dinâmico entre o fazer educativo dos participantes e o 

debate teórico-metodológico de sala de aulas, que propiciou a elaboração da 10º memória, no 

11º encontro realizado, em 05 de novembro de 2015, envolvendo a temática aspectos 

relevantes para se pensar uma prática transformadora dos processos formativos: Princípios 

didáticos para a docência. Fundamentado teoricamente no conceito de memória coletiva, como 

prática de formação de educadores, o processo de registro da memória constitui, ainda como 

procedimento metodológico de coleta e análise de dados. As análises aqui realizadas permitem 

inferir quanto a importância e o sentido da construção da memória coletiva como experiência 

didática e de movimento da aprendizagem, como potencializadora de práxis educacionais. 

Palavras-chave: Memória coletiva, formação de professores, práxis pedagógica. 

Introdução 

A elaboração de memórias coletivas para sistematizar as discussões em sala de aulas 

foi uma orientação metodológica emanada da disciplina Formação Docente e Práticas 

Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de Educação 

(FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (LONGAREZI, 2015).  

A ideia foi criar registros articuladores das falas coletivas em tornos dos debates sobre 

a temática formação inicial e continuada de professores e, também, da formação de formadores 

de professores, que tiveram por base textos teórico-metodológicos referenciados, 

principalmente na perspectiva histórico-cultural fundamentada no materialismo histórico 

dialético. Mais do que isso, nas memórias procurou-se apropriar, sobretudo dos pressupostos 

didático-pedagógicos presentes nas vivências teórico-práticas de pós-graduando, cursando 

mailto:antonioneto@ufu.br
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mestrado e doutorado em educação, todos com trabalhos de docência realizados da educação 

básica ao ensino superior, inclusive na pós-graduação lato e stricto sensus (mestrado profissional 

em educação). Esses pressupostos são constituintes de ideários pedagógicos, que podem ser 

concebidos como 

[...] O conjunto de ideias, princípios filosóficos e pressupostos didático-

pedagógicos que orientam dado modo de compreender e tratar os fatos 

educacionais. É como uma doutrina de natureza política, social, econômica e 

cultural que sustenta uma concepção de educação, orientando uma prática 

educativa ou as escolhas pedagógicas mais apropriadas para efetivar o ato 

educativo (NAVES, SILVA e SANTOS, 2015, p. 12). 

Na prática educativa apontada por esse ideário pressupõe-se apreender e transformar 

contextos educacionais para além dos aspectos, apenas, prático. Pelo contrário é um 

movimento, interativo, dialético entre a apreensão consciente desse ato educativo16, em espaço 

sociocultural, delimitado historicamente permeado de contradições, percebível, mediante a 

análise da própria atitude docente, determinando sua prática cotidiana sob a perspectiva de 

referenciais teórico-metodológicos, previamente analisados e selecionados rumo à constituição 

de práxis pedagógica. 

Nessa disciplina foram elaboradas treze memórias coletivas, algumas em duplas e 

outras individuais, sendo duas sobre a formação de professores no âmbito investigativo: a 

situação das pesquisas na área; duas sobre a formação de professores na esfera do ensino; cinco 

sobre a formação de professores no universo teórico-metodológico: perspectiva, concepções e 

práticas e quatro sobre aspectos relevantes para se pensar uma prática transformadora dos 

processos produtivos. 

Assim posto, este artigo tem por objetivo geral fundamentar teoricamente o uso da 

memória coletiva como instrumento metodológico na formação de formadores de professores 

e por objetivos específicos descrever reflexivamente o envolvimento de estudantes e professora 

numa situação de ensino e aprendizagem balizados numa prática pedagógica dialógica e 

                                                           
16 Entendemos ato educativo como sinônimo de prática educativa, conforme afirmação de Libâneo ao discutir o 

objeto de estudoàdaàPedagogiaà [...]àoà a poàdeà o he i e toà ueàseào upaàdoàestudoàsiste ti oàdoàatoàedu ativo,à
da prática educativa concreta que se realiza na sociedade como ingrediente básico da configuração da atividade 

hu a a à ,àp.à . 
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reflexiva, visando superar contradições e conflitos no transcurso da formação docente; e 

apresentar o movimento dinâmico entre o fazer educativo dos participantes e o debate teórico-

metodológico de sala de aulas, que propiciou a elaboração da 10º memória, no 11º encontro 

realizado, em 05 de novembro de 2015, envolvendo a temática sobre os aspectos relevantes 

para se pensar uma prática transformadora dos processos formativos: Princípios didáticos para 

a docência.  

O texto está estruturado em dois subtópicos. Um trata-se de avaliação sobre a 

construção de memória coletiva no espaço/tempo da sala de aulas e o outro apresenta o registro 

do próprio movimento da construção do ato educativo na formação de formadores de 

professores.  

Busca-se a partir desse texto ampliar a nossa compreensão de interagir, vivenciar e 

comprometer-se com nossas próprias formações de educadores ao avaliar criticamente, as 

nossas falas, posicionamentos, concepções e as contribuições teórico-metodológicas de 

produções científicas captados por meio de construção de memória coletiva; fomentar a 

necessidade de estabelecer diálogo entre professor e estudantes sobre a construção de 

conhecimentos científicos e acadêmicos relacionados com a formação de formadores de 

professores e, especialmente de registros desse processo para ponderações posteriores.  

A construção de memória  

O desenvolvimento das aulas em torno da formação docente e práticas educativas 

foram parâmetros para a elaboração de memória coletiva. Essas aulas foram fundamentadas 

em produção científica específica sobre esse tema; selecionada previamente e de maneira 

ordenada. Ainda, assim, a participação individual e de grupo foi posta como essencial, desde o 

início dos debates, para a dinamização e construção coletiva. Uma das diretrizes constituiu-se a 

partir pressupostos sobre pesquisa coletiva de professor Luís Eduardo Alvarado Prado ao 

apresentar a palestra – formação de professores meu percurso – para a turma de pós-

graduandos.  

Criou-se, dessa maneira, melhores condições para pensar a formação de pessoas em 

contextos de educação formal ao estabelecer vínculos e interação com os outros numa 

perspectiva de formação conjunta e mais solidária, sem perder de vista todo o processo de 
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sistematização exigidos na construção e reconstrução de conhecimentos acadêmicos e 

científicos.  

A constituição individual, consciência individual, formada a partir da apropriação, 

mediante a uma atividade significativa dentro da estrutura social, consciência social, situado em 

determinado contexto sociocultural tornou-se outro ponto central para reflexões sobre a 

docência (FRANCO e LONGAREZI, 2011).  

Nessa ideia de constituição de sujeito em espaço de formação docente inicial e/ou 

continuada parte-se de três premissas básica da teoria histórico-cultural proposta por Vygotsky: 

A primeira consiste em que as funções psíquicas superiores estão enraizadas 

nas formas histórico-sociais (instrumentos culturais) da existência humana, 

ou seja, nos instrumentos culturais já desenvolvidos pela humanidade, 

acumulados social e historicamente. A segunda é de que a constituição do 

indivíduo como ser humano requer que ele se aproprie desses instrumentos 

culturais internalizando-os, ou seja, fazendo com que se tornem meios de sua 

própria atividade. A terceira é de que essa apropriação implica uma complexa 

atividade humana que é a generalização e a formação de conceitos, de modo 

a ultrapassar os limites da experiência sensorial imediata (LIBÂNEO e FREITAS, 

2013, p. 245). 

 

Essas premissas apontam para a relação intrínseca, dinâmica e dialética entre a 

formação individual e a social mediante o desenvolvimento de uma atividade consciente 

percebida no entrelaçamento do significado social e o sentido pessoal importante para entender 

e descortinar a realidade humano-social, no campo da docência, e continuar num processo 

constante de aperfeiçoamento. 

Movimento captado e apresentado nas memórias elaboradas, que tiveram como foco 

o grupo e o indivíduo em processo de formação. Nesse sentido para Halbwachs o indivíduo que 

lembra é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupo de referência; a memória é sempre 

construída em grupo, mas é também, sempre um trabalho do sujeito à “CHMIDT;àMáHFOUD,à

1993, p. 288). 

As falas, os posicionamentos, os silêncios, os gestos expressivos, o relato de 

experiências, as reflexões analíticas, as discussões propiciaram a formação de sentidos e 
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significados para a construção de memórias. Assim, estabeleceu-se formas de pensamentos, 

próprios e específicos desse grupo de referência, importantes para análise, compreensão e 

superação de concepções arraigadas em processos de formações, que muitas das vezes, foram 

constituídas sob discursos alienados e alienantes. 

Na elaboração e análise de memórias percebe-se certa dificuldade para separar a 

memória individual da memória coletiva, pois as referências das pessoas são construídas em 

acordo com a relação de pertencimento a um determinado grupo, conceitualmente para 

Schmidt e Mahfoud 

A memória individual pode ser entendida, então, como um ponto de 

convergência de diferentes influências sociais e como uma forma particular 

de articulação das mesmas. Analogamente, a memória coletiva, 

propriamente dita, é o trabalho que um determinado grupo social realiza, 

articulando e localizando as lembranças em quadros sociais comuns (1993, p. 

291). 

A memória, elaborada, lida por todos individualmente e, especialmente debatida em 

grupo, apresentou-se como um instrumento capaz de captar o processo dinâmico de imagens, 

lembranças e vivências da vida pessoal, universitária e profissional dos envolvidos e, ainda, de 

apontar aprofundamentos e outras direções para aperfeiçoar a formação de todos, sem mesmo 

ter sido planejado previamente. Talvez, seja um dado a ser explorado para auxiliar na 

organização de planejamento de ensino reflexivo, em acordo com o desejo e necessidade do 

grupo em formação. 

 

A 10º memória e a formação docente 

Iniciou-se com a discussão da 9ª memória, referente as aulas realizadas em 22 de 

outubro de 2015, que apresentou o debate sobre Formação de professores no universo teórico-

metodológico: perspectivas, concepções e práticas.  

Essa memória foi bem elaborada, de acordo com comentários gerais da turma. Nela 

foi apresentada o movimento das aulas, o movimento da disciplina e o resgate teórico discutido. 

Assim, ela permite aproximar bem da aula anterior, mesmo tendo passado 15 dias. Foi possível 
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observar como a disciplina está trabalhando a questão dos conteúdos e os aspectos 

orientadores em torno da temática de formação de professores. Deixa claro o encerramento de 

um ciclo de debates, que traz argumentos para questionar ideias e direcionamento de políticas 

educacionais; no entanto, não se percebe de forma significativa transformações no modo de se 

desenvolver práticas educativas nos ambientes escolares e acadêmicos. Assim, abre-se outro 

ciclo registrado nesta 10º memória coletiva, ao abordar o início do fechamento dessa disciplina 

com a discussão do quarto ponto do programa, que trata dos – aspectos relevantes para se 

pensar uma prática transformadora dos processos formativos.  

A professora e os estudantes destacam alguns aspectos dessa memória. Inicia-se com 

questionamentos em relação à afirmação contundente apresentada no fragmento a seguir 

sobre a realização de aulas, numa perspectiva de práxis: 

[...] só alcançamos a práxis quando passamos pelas cinco etapas (1) Prática 

Social Inicial, 2) Problematização, 3) Instrumentalização, 4) Catarse, 5) Nova 

Prática Social e ao final alcançamos uma nova ação social. Nesse sentido é 

perigoso afirmar que o processo realizado nas aulas possa ser denominado 

Práxis (MORAIS e RIBEIRO, p. 4, 2015). 

Após algumas colocações e ponderações dos presentes a professora sintetiza, que 

enquanto concreto pensado a aula não é prática e não é teoria. Ela é síntese (teoria e prática). 

Ideias apresentadas nos trabalhos acadêmicos de Saviani (1999) ao considerar que a prática 

educativa deva ter seu início e fim na prática social. Esse autor sugere o processo de se trabalhar 

na perspectiva do movimento dialético entre pensamento e ação, estruturando em forma de 

síntese, no movimento da práxis. E àa o doà o àoàposi io a e toàdeàá aújoàaoàafi a à Nessa 

proposta devem ser observadas ciclicamente: a prática social inicial, a problematização, a 

instrumentalização, a cata seàeàaàp ti aàso ialàfi alà à(2009, p. 352). 

Gasparim (2003) se propõe a organizar as proposições de Saviani (1999) em termos 

pedagógicos e didáticos ao analisar e aplicar conteúdos programáticos sobre ensino e 

aprendizagem para docente e discente, na perspectiva histórico-cultural, em espaço de aula. 

Assim, a turma de pós-graduandos chega à conclusão de que afirmação analisada foi muito 

categórica. 
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Uma discente destaca outro fragmento da 9º memória para apreciação da turma sobre 

o sentido da aula: 

Se entendermos que compreendemos as perspectivas apenas a partir das 

leituras realizadas, não precisamos da aula. Então qual o sentido da aula? 

Qual a finalidade de pensar a formação de professores? (RIBEIRO e MORAIS, 

p. 42, 2015). 

Essas autoras escrevem antes desse fragmento sobre a aula ser um espaço para pensar 

a formação de professores de maneira coletiva. Elas se apoiaram nos posicionamentos teóricos 

e nos procedimentos didático-pedagógicos apresentados e trabalhados pela professora no 

desenvolvimento de suas aulas. Essa defende que o papel da aula vai além das informações 

textuais adquiridas por leituras formativas, em acordo com posicionamento de Lakatos, 2010. 

É, sim, também, um espaço para problematizar processos internos de superação para entender 

os eventos sociais no processo de construção de conceitos e discutir conteúdos propostos de 

forma interativa, contextualizando-os dentro da estrutura social. Percebe-se um certo 

movimento da aula, envolvendo os sujeitos participantes em torno de busca de sentido e 

significado relacionados com um determinado tema trabalhado, dessa maneira:  

O desenvolvimento da aula é que lhe confere, concretamente, o sentido e 

significação, ou seja, há de responder, a cada aula dada, ao que ela sinaliza 

em continuidade. A aula só pode ser ela mesma se carregar em seu processo 

e em seu resultado um sentido e uma significação para os sujeitos que dela 

compartilham. Portanto, o oriente de uma aula deve apontar para a 

construção de um sentido, que se expressa cotidianamente, mas deve ser 

carregado de continuidade, para que possa ser expressivo (ARAÚJO, 2008, p. 

62). 

Assim sendo, constitui-se desafios organizar condições didática-pedagógicas em aulas 

de Pós-Graduação para que estudantes de uma determinada turma possam pensar 

coletivamente de modo a confrontar leituras prévias solicitadas pela docente, posicionamentos, 

concepções e práticas educativas executadas em outros contextos específicos para debater 

sobre a formação de professores; e, especialmente quando o objetivo final desse confronto 

coletivo for a criação de possibilidades para que o indivíduo possa organizar processos de 

desconstrução de velhas concepções e elaborações de novas, no sentido de novas sínteses sobre 

esse mesmo conteúdo. Daí, pode-se emanar o sentido e finalidade da aula? 
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Outro discente fala sobre o conceito de práxis, na perspectiva marxista, para se 

entender o movimento da aula, pois a prática nessa perspectiva – não é simples empiria. O lugar 

epistemológico de cada um é confrontado e reposicionado. 

No trabalho desenvolvido nos encontros coletivos permite entrever que as aulas 

propostas para esta disciplina de Formação Docente e Práticas Pedagógicas é um exemplo dessa 

discussão, sobretudo quando propicia a elaboração de memórias pelos estudantes, que depois 

de lidas é novamente debatida em sala de aula, pois ela considera que a aprendizagem é um 

processo interno do estudante, e o professor precisa provocar isso: permitir emergir a 

experiência de docência dos estudantes. Porém, é muito importante não ficar apenas no 

conhecimento tácito. E, sim, criar condições para que possa extrair o histórico de vida docente 

do sujeito e confrontá-lo, coletivamente, com base em referencias teórico-metodológicos. 

Nessa direção, todas as memórias elaboradas até o momento, destacando a 9ª, foram 

importantes para se analisar o processo de formação de professores e a formação de 

formadores de professores ao suscitar o pensamento – que caminho percorrer para conseguir 

uma formação adequada. Mesmo porque o papel desses sujeitos não é levar, apenas, o 

conhecimento em forma de transmissão de conteúdo, é muito mais, propiciar condições de 

rupturas na forma de pensar e agir de educandos no contexto de práticas educativas reais, 

concretas e contextualizada historicamente. 

O resultado dos encontros pode ser avaliado sob duas situações: vivenciar, a situação 

de ruptura por meio do uso de textos e discussão, e experimentar, a partir da aula construir 

novas práticas pedagógicas. Isso, é colocar a aprendizagem em movimento. 

A construção do conhecimento é coletiva. Usa-se leituras de mundo e de obras 

científicas, experiências individuais e coletivas produzidas na prática social. No entanto, é 

necessário ir além dessas leituras, colocando-se como sujeito da própria formação. 

áà p ofesso aà desta aà dessaà ºà e ó ia,à aà p.à ,à três condições para a formação 

continuada em serviço: 1. Acontecer no local de trabalho; 2. Realizada durante o tempo de 

serviço do professor; 3. Ser próprio trabalho como conteúdo. àPo ueàasàauto as,à‘i ei oàeà

Moreira, escreveram sobre essa terceira condições da seguinte maneira: 
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Alvarado Prada utilizaà oà te oà o he i e toà so ial e teà ela o ado à aoà
i v sàdeà o he i e toà ie tifi o ,àpoisàe àseuàe te di e toàaàde o i aç oà
conhecimento científico denota certa hierarquização do conhecimento, já 

que muitos atribuem ao conhecimento científico um status superior, o que é 

refutado por Prada (2015, p. 2). 

Diante desse fragmento a professora procura descolar a ideia dessa hierarquização e 

colocar-se da seguinte forma: conhecimento empírico e científico como práxis. Antes comenta, 

em forma de exemplo, a posição de Alvarado Prada – na produção de remédios obtidos 

diretamente a partir de plantas, cujo saber, produção, manipulação e uso para combater 

determinadas doenças é de domínio de pessoas comuns, muitas das vezes, com limitações 

socioeconômicas. Torna-se sabedoria popular, que é apropriada, estudada sistematicamente, 

testada em laboratórios e transformada em remédios comerciais. Ao terminar-se essa 

produção, dentro da nossa sociedade, o conhecimento científico aparece socialmente superior 

ao conhecimento empírico.  

A aproximação e distanciamento entre esses dois conhecimentos sob ponto de vista 

de duas abordagens teórico-metodológica: uma a Psicologia Histórico-Cultural defende que é 

no confronto dialético desses conhecimentos que possibilita a síntese do pensamento teórico-

científico – objeto de trabalho das instituições educacionais (FREITA e LIBÂNEO, 2013). Nesse 

processo parece transparecer que o conhecimento científico é mais importante. A outra a 

Formação pelo Coletivo proposta por Alvarado Prada (2015) reconhece a importância da 

elaboração do científico, que o chama de conhecimento socialmente produzido, sem diminuir o 

empírico. Um não é superior ao outro.  

São abordagens próximas. Porém, distintas, ao permitir a mudança da postura 

docente, se desejada, quando se trabalha o processo de elaboração de conhecimentos em sala 

de aulas, especialmente na formação de formadores de professores, pois permite percebe a 

verticalidade ou a horizontalidade entre o empírico e científico. Na percepção dessa distinção 

tênue entre essas abordagens demanda, também, a participação ativa, a partir de vivências com 

práticas educativas e leituras prévias e, especialmente da problematização coletiva no 

espaço/tempo da aula. Emerge desse debate problematizado, a importância da aula no processo 

de formação docente? 
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O tema de aula deste 11º encontro, em 05 de novembro de 2015, é: Aspectos 

relevantes para se pensar uma prática transformadora dos processos formativos – princípios 

didáticos para a docência. Apresentado por meio de dois textos sob a condução de dois 

estudantes. 

O primeiro intitulado Elementos constituintes e constituidores da formação continuada 

de professores: contribuições da Teoria da Atividade e o segundo A teoria da atividade e a 

didática desenvolvimental na constituição de princípios didáticos da docência. Ambos de 

Longarezi e Franco, respectivamente de 2011 e 2015.  

O primeiro estudante iniciou o seu trabalho, cunhando um título para a sua 

apresentação – Apostando na participação por uma educação transformadora: investigando a 

possibilidade de uma formação continuada. 

A sua dinâmica de apresentação, com o uso de multimídias, foi a de fazer uma prática 

de imitação, nos moldes da ideia de práxis. Ela surgiu de leituras e, também, ao pensar nos filhos 

fazendo imitação dentro de casa – aprendendo a ser adultos – interiorizando a perspectiva da 

estrutura social. 

Com uma imagem representando objetos de estudos, que constitui a sua atividade 

principal, nesse momento de pós-graduação, levanta uma questão – qual é o papel do 

pesquisador? No mínimo é ter coragem para não reproduzir, superar-se e ter desejo de 

transformação. 

Apresentou um vídeo, do espaço ético, localizado no endereço eletrônico: 

http://espacoetica.com.br/, que trata do significado e sentido do ato de estudar. Nesse vídeo o 

autor orienta como ler textos de obras científicas e filosóficas. Incentiva experienciar a leitura 

de um texto difícil e entender o que está escrito. Aperfeiçoar-se a capacidade do pensamento, 

envolvendo-se intensamente com o texto. 

Ao ler e não entender um determinado texto, o estudante tem de sentir-se 

incomodado. É preciso ter brio para progredir nessa atividade de estudo. Para isso, esforço, 

empenho e dedicação são fundamentais para superar preguiça, fraqueza e desânimo. Assim, 

pode se constituir um caminho para a construção da autonomia intelectual, no âmbito da pós-

graduação, que é um poder; se pensar e agir por meio de apropriação consciente do movimento 

http://espacoetica.com.br/
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dialético, dinâmico e interativo entre a estrutura social, consciência social e o comportamento 

individual, consciência individual a partir do uso de uma atividade significativa (FRANCO e 

LONGAREZI, 2011). Nesse caso a atividade é a de estudar, com base em referências teórico-

metodológico e, sobretudo com a avaliação da trajetória acadêmica dentro do ambiente 

universitário. 

Em seguida, o estudante, condutor do debate textual sobre formação continuada de 

professores e a Teoria da Atividade, entregou alguns apontamentos – recortes de citações para 

atividade em sala – extraídos do texto sob sua responsabilidade para apresenta-lo à turma, que 

foi incitada a participar ativamente de uma proposta: organizar um comitê de gestão de política 

educacional de Uberlândia. 

Propôs três questões: 1. Como se constitui o homem? 2. Como se constitui o 

professor? 3. Quais as causas de uma formação continuada alienante? Essas questões são 

diretrizes gerais para se pensar num rol de ações que respondam mais três questionamentos: 

Como organizar uma proposta de formação de professores que evite a continuidade do 

problema da alienação nos processos formativos docentes? Como estruturar os princípios 

orientadores dessa formação? Quais atividades formativas (inicial, continuada, em serviços, e 

em qualquer outra) podem ser organizadas a partir desses princípios? 

A orientação procedimental foi: diálogo coletivo, embasamento no texto de apoio, uso 

dos recortes e construção de uma proposta coletiva. 

Então, iniciou-se o trabalho com outras questões – porque surgiu a necessidade dessa 

formação?  Como o formador de professores deve envolver-se nessa formação, de acordo com 

a perspectiva teórica-metodológica da Atividade proposta nos trabalhos de Leontiev? 

Uma estudante cita o Centro Municipal de Estudos e Projetos Julieta Diniz (CEMEPE) 

vinculado à secretaria municipal de educação da cidade de Uberlândia, como exemplo, para 

comentar que nesse local o trabalho de formadores de professores, em tempo de serviço, não 

dar tão certo e que a formação em lócus, na escola, dar mais resultado. Há mais participação 

dos professores no processo de formação continuada. 

A dissertação de Franco, 2009, auxilia a contextualizar problemas e contradições de 

professores participantes e não participantes de um programa de formação continuada, pois 
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apontou que necessidade, motivos e objetos não coincidiram. Parece que faltou a Secretaria de 

Municipal de Educação, do local investigado, identificar o seu motivo ao propor a formação 

continuada. Isso, gerou uma resistência ao modelo ou foi uma resistência alienada? 

A professora chama a atenção que a teoria trabalha no campo das contradições. O 

processo de formação precisa enfrentar os problemas em torno de práticas formativas para 

emergir as contradições, os embates, as lutas. Nesse turbilhão de efervescência, como trabalhar 

o processo de necessidade dos professores da educação básica? 

As necessidades dos professores são muitas e variadas. Quando essas necessidades 

vão ao encontro do contexto escolar, elas são construídas socialmente. Assim, os motivos, 

também, são produzidos social e culturalmente. 

Para se entender o processo de apropriação da cultura formativa dos professores é 

imprescindível analisar sua atividade social – docência – suas necessidades pessoais e 

profissionais e demais relações sociais dentro de determinado contexto histórico. O exercício da 

docência ocorre de forma coletiva (FRANCO e LONGAREZI, 2011). 

Desse modo, pensar o processo formativo implica partir da necessidade coletiva, que 

é diversa e contraditória, sobretudo no contexto de neoliberalismo. Assim, torna-se uma tarefa 

fundamental pensar a necessidade institucional, em termos de formação continuada ou cada 

professor seguirá um determinado caminho. Nela precisa articular as necessidades e motivos 

dos estudantes e de professores, criando condições objetivas e subjetivas para intercalar 

trabalho discentes e docentes, aproximando-os do mesmo objetivo. 

Nesses processos formativos, talvez seja importante pensarmos na organização do 

sistema de ensino brasileiro, conforme discutido por Saviani (2008), que o apresenta de certa 

forma destruturado, sem finalidades claras, objetivas, não atingindo assim a complexidade da 

sociedade brasileira, em termos de estrutura de realidades educacionais, pois não realiza a 

passagem da intencionalidade individual à intencionalidade coletiva. Nessa direção, uma 

estudante cita Bernadete Gatti para colocar a necessidade de pensar a construção da formação 

de professores dentro de um processo coletivo; e a professora ressalta que essa construção 

pode encontrar fundamentação, também, nos trabalhos coletivos executados e examinados por 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1306 
 

Alvarado Prado. Outro estudante enfatiza a necessidade de compreensão da constituição do 

próprio sistema de educação, de maneira coletiva. 

Atualmente é comum que as diretrizes curriculares venham de cima para baixo, pois a 

estrutura organizacional do ensino brasileiro é composta de Sistema Federal, Estadual e 

Municipal e, sobretudo porque as tomadas de decisões curriculares ocorrem frequentemente 

na esfera das secretarias desses sistemas, logo em seguida, são repassadas para as instituições 

escolares e acadêmicas, geralmente em forma de normas jurídicas (LIBÂNEO, 2003). 

Nesse sentido, temos uma reedição quase literal do currículo, prescrevendo modelo, 

que, às vezes, não coincide com os motivos e necessidades de estudantes e professores. Cria-se 

um ciclo vicioso de indiferença porque não vincula as reais demandas das instituições com a 

estrutura social ampliada. Isso, pode acarretar certa domesticação alienante dos sujeitos 

envolvidos nesse processo, conforme ponderações da professora. 

O trabalho dentro desse quadro foi enfatizado como que voltado para a formação de 

pessoas, levando em consideração a consciência e participação. Uma consciência em si e para 

si, no sentido marxista. Este processo é percebido pelas pessoas que executam a docência de 

duas maneiras: uma consciente, exige-se um esforço sistematizado, direto, objetivo e 

intencional; a outra inconsciente, não exige-se nada ordenadamente a priori, apenas, esforço 

espontâneo, não sistematizado, indireto e não intencional (FRANCO e LONGAREZI, 2011). 

Os professores geralmente apresentam postura passiva, que precisa ser trabalhada 

ordenadamente, em concordância com a fala de uma estudante respaldada na posição da 

professora ao afirmar: não ser possível construir uma formação transformadora sem fazer 

emergir as contradições envoltas no próprio processo formativo. 

Após a pausa do café, o condutor das discussões retorna com as questões iniciais de 

sua apresentação e sintetiza com o auxílio da turma alguns pontos trabalhados: o 

comprometimento dos professores de participarem conscientemente dos processos formativos 

para superar a alienação; a inter-relação entre as necessidades (pessoais profissionais) dos 

professores, o coletivo da instituição (escolar ou acadêmica) e o sistema de ensino mais amplo; 

papel do formador e/ou pesquisador intermediando essa inter-relação. 
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Outro estudante comenta sobre sua experiência de participação como formador e de 

receber proposta curricular pronta, inclusive com cadernos norteadores e questiona como ser 

pesquisador numa situação dessa? Acredita que o trabalho não teve o resultado esperado, 

parece que faltou uma avaliação do processo por meio de etapas para detectar, em diferentes 

momentos, os pontos positivos e negativos que foram surgindo. 

Mais uma experiência é relatada, a participação de uma estudante como formadora 

de uma formação coletiva de professores, em uma escola municipal de Uberlândia. Nessa 

escola, todos os participantes estavam envolvidos por uma série de dificuldades, tais como, 

espaço desgastante, desvio de funções de pedagogos, falta de assiduidade dos professores, 

sexualidade dos estudantes, etc. Então, foi convidada para fazer um trabalho de formação 

coletiva em decorrência de suas funções na rede municipal de educação. Inicialmente, foram 

feitas reuniões, em forma de rodas de conversas, com os professores e pedagogos para 

entender e avaliar a situação. Elencaram várias dificuldades, fizeram uma lista que foi afixada na 

sala dos professores e sugeriram várias ações para trabalhar com essa situação, dentre elas, 

como diminuir com a falta de assiduidade na escola. As outras ações compuseram de: plano de 

formação de professores na escola; parceria com a comunidade externa ligada diretamente à 

escola; troca de sinal dentro da escola; discussão do regimento escolar com os estudantes; 

estruturação da identidade da escola; convite a família para participar efetivamente da vida 

escolar de seus filhos, detectando e trabalhando a resolução de problemas sócio familiar e, 

enfim, revisão do currículo escolar. 

Nessa experiência, os envolvidos levantaram necessidade e estabeleceram 

prioridades. É muito importante entender a trajetória pessoal, acadêmica e profissional do 

professor, de quem vai fazer conduzir o processo de formação, as condições estruturais do local 

da formação e, especialmente discutir os procedimentos dessa formação, pois: 

O professor é, assim, considerado um sujeito marcado pelas relações 

políticas, econômicas e culturais, identificáveis no exercício da profissão 

docente e nas condições de concretização de seu trabalho; logo, na denúncia 

de sua precarização, no desenvolvimento de sua profissionalidade, no 

trabalho como princípio educativo, no entendimento do professor como 

produto e produtor da realidade social (NAVES, SILVA e SANTOS, 2015, p. 

115). 
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A partir dessa citação fica claro a complexidade do trabalho dos formadores de 

professores.  A posição geral do grupo é que a formação não é linear. Têm altos e baixos. 

Discussão e contradição. É preciso muita coragem, luta e vivência da situação, pois os 

professores anseiam por resultados práticos e imediatos para ser aplicados. 

O docente ao compreender e desvelar a realidade humano-social, no campo do 

exercício da docência, apreende o significado social e o sentido pessoal da formação continuada. 

E cabe a ele decide-se, conscientemente, por essa formação ou não. Com isso, adquire-se uma 

postura teórica/científica diante da realidade individual e social que o possibilita a execução de 

um trabalho real, concreto e não alienado.  Sem essa compreensão da totalidade concreta da 

realidade humano-social do trabalho docente, corre-se o risco de perceber o processo de 

formação continuada de maneira alienada. 

A aula desse encontro já se encaminha para o seu final e a professora avalia se as 

orientações propostas pelo estudante foram atingidas ou não. O que faltou, pensando no 

conceito de práxis e síntese? Estamos no início da discussão. Precisa aprofundar mais em termos 

de fundamentos. Ainda, não foram debatidos com mais propriedade os fundamentos teórico-

metodológicos dos textos propostos. Dessa maneira, fez alguns encaminhamentos para 

responder as questões, especialmente a última: ler o texto – recorte – entregue para retornar a 

essas questões. Falta complemento do segundo texto, que trata dos princípios didático, para 

auxiliar na resposta do desafio proposto de pensar em um comitê responsável pela gestão de 

política educacional municipal. Assim, a proposta para a próxima aula é – trazer destaques 

conceituais dos textos para debate e fundamentação dessa proposta, que está em processo de 

criação. 

Considerações finais 

Perante os objetivos de fundamentar teoricamente o uso da memória coletiva como 

instrumento metodológico na formação de formadores de professores, descrever 

reflexivamente o envolvimento dos participantes numa situação de ensino e aprendizagem, 

numa prática pedagógica dialógica e reflexiva, e apresentar o movimento dinâmico entre o fazer 

educativo dos envolvidos e o debate teórico-metodológico, nesse caso específico, sobre os 

aspectos relevantes para se pensar uma prática transformadora dos processos formativos e 
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Princípios didáticos para a docência, fica evidenciado a importância da memória como 

fundamentação teórica e  recurso didático pedagógico numa práxis educacional. 

A memória coletiva no espaço/tempo da sala de aula oportuniza uma relação 

intrínseca, dinâmica e dialética entre a formação individual e social mediante o desenvolvimento 

de uma atividade consciente e percebida no entrelaçamento do significado social, no sentido 

pessoal, importante para entender e descortinar a realidade humano-social, no campo da 

docência, e continuar num processo constante de aperfeiçoamento. As falas, os 

posicionamentos, os silêncios, os gestos expressivos, o relato de experiências, as reflexões 

analíticas, as discussões propiciaram a formação de sentidos e significados para a construção de 

memórias fundamentadas teoricamente. 

O registro do próprio movimento da construção do ato educativo na formação de 

formadores de professores, como memória das aulas lida individualmente e debatida em grupo, 

apresentou-se como um instrumento capaz de captar o processo dinâmico de imagens, 

lembranças e vivências da vida pessoal, universitária e profissional dos envolvidos e, ainda, de 

apontar aprofundamentos e outras direções para aperfeiçoar a formação de todos. A 

experiência assim estabelecida aponta para a importância da prática da memória como 

organização e planejamento de ensino reflexivo, além de constituir em meio formacional 

significativo por propiciar condições de rupturas na forma de pensar e agir de educandos no 

contexto de práticas educativas reais, concretas e contextualizada historicamente. 

Logo, fica evidenciado que o registro dos acontecimentos de sala de aulas por meio de 

elaboração de memórias coletivas apresenta-se como um instrumento valioso, importante para 

se analisar o processo de formação de professores, a formação de formadores de professores, 

ao propiciar vivências, rupturas educacionais por meio de discussões da produção científica e 

elaboração de memórias coletivas. As experiências oriundas desse processo apontam para 

potencialidades na construção de novas práticas pedagógicas ao colocar a aprendizagem em 

movimento. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais do Doutorado 
em Educação defendido em 2011, sobre a História da África e da cultura afro-brasileira 
e a obrigatoriedade da aplicação da Lei 10.639/2003 nas escolas, no Programa de Pós 
Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. A 
pesquisa foi realizada com a análise de obras de referência, da legislação, de levantamento 
realizado no banco de teses da CAPES e de depoimentos realizados por meio de 
entrevistas gravadas com professores do Ensino Fundamental sobre como desenvolvem 
essa temática nas salas de aula. As entrevistas foram realizadas com professores das redes 
municipal, estadual, federal, privada laica e confessional. A investigação foi no campo da 
abordagem qualitativa da pesquisa em educação e também da história oral. O estudo 
também apresenta as informações dos anos de 2014 e 2015 sobre a formação docente 
relativa a temática História da África e da cultura afro-brasileira na rede municipal de 
educação com o propósito de identificar as permanências e as mudanças em relação ao 
tema, decorridos cinco anos da pesquisa inicial. 

                                                           
17 Coordenadora do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura Municipal de 
Uberlândia e Professora Aposentada da Universidade Federal de Uberlândia. Doutora em Educação pela 
Universidade Federal de Uberlândia/UFU no ano de 2011, sob a orientação da Profa. Dra. Selva Guimarães.  

18 Professora de História atuando no Núcleo de Educação das Relações Etnicorraciais - NERER, que 
compõe o Centro Municipal de Estudos e Pesquisas Julieta Diniz - CEMEPE da Secretaria Municipal de 
Educação - Prefeitura Municipal de Uberlândia Mestre em História Universidade Federal de 
Uberlândia/UFU no ano de 2006, sob a orientação da Prof.ª Dra. Karla Adriana Martins Bessa.  

mailto:gizeldacostadasilva@gmail.com
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Palavras-chave: Lei 10.639/2003. Formação docente. História da África e Cultura afro-
brasileira.  

 

Esse trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa desenvolvida no 

Doutorado em Educação19 e também analisa dados recentes sobre a formação docente 

sobre a temática história da África e da cultura afro-brasileira na rede municipal de ensino 

na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. 

O objetivo desse texto é de analisar, no primeiro momento, a legislação existente 

e sua influência na definição de rumos do ensino de História na Educação Básica, no 

contexto da disciplina de História da África nos currículos escolares, ressaltando a 

obrigatoriedade do seu ensino a partir da aprovação da Lei 10.639/2003 e demais 

modificações a ela relacionadas. Para tanto, foram analisados a legislação, obras de 

referência teórica e trechos das entrevistas realizadas com professores atuantes na cidade 

de Uberlândia, no ano de 2010.  

No segundo momento, propõe-se verificar os avanços na formação docente 

sobre a temática, a partir da análise de dados recentes da Secretaria Municipal de 

Educação, principalmente de 2014 e 201520. O enfoque da análise dos dados foi de 

apresentar as mudanças e permanências observadas entre os professores da rede 

municipal de ensino no intervalo de seis anos, data da pesquisa inicial (2010). 

A Lei 10.639/2003 veio atender à demanda histórica dos movimentos sociais 

antirracistas, do movimento negro e dos educadores do país, no sentido de contemplar a 

cultura afro-brasileira e de oportunizar aos negros e descendentes o acesso pleno ao 

                                                           
19 Trabalho orientado pela professora Dra. Selva Guimarães, do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGED/UFU), concluído em 2011. SILVA, Gizelda Costa da. O Estudo da História e da Cultura Afro-
Brasileira no Ensino Fundamental: currículos, formação e prática docente. Tese em Andamento. 
FACED/UFU: Uberlândia, 2011. 

20 Relatórios apresentados pelo CEMEPE (Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta 
Diniz), informando as atividades desenvolvidas pelo Núcleo nos anos de 2013, 2014, 2015 e os dados 
parciais do ano de 2016 até o mês de junho. 
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direito básico de escolarização. Os currículos desenvolvidos nas escolas privilegiavam a 

cultura branca, europeia, cristã, ocidental e capitalista, sendo que as demais culturas não 

eram consideradas significativas na formação da identidade nacional. De acordo com a 

LОТ 10.639, ЧШ КЫЭТРШ 26º “NШЬ ОЬЭКЛОХОМТЦОЧЭШЬ НО ОЧЬТЧШ ПuЧНКЦОЧЭКХ О ЦцНТШ, ШПТМТКТЬ 

e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura afro-ЛЫКЬТХОТЫК” 

(BRASIL, 2003). A legislação citada indica a obrigatoriedade do estudo de História da 

África, a luta dos negros, a cultura negra brasileira e a contribuição do negro nas áreas 

social, econômica e política.  

 A investigação foi realizada no campo da abordagem qualitativa da pesquisa em 

educação, com o referencial metodológico de Bogdan e Biklen (1991, p. 40), que 

defendem o foco no processo da investigação. Segundo eles, numa pesquisa qualitativa, 

“ШЬ ТЧЯОЬЭТРКНШЫОЬ ТЧЭОЫОЬЬКЦ-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

ЫОЬuХЭКНШЬ Шu pЫШНuЭШЬ”, ЭОЧНШ ОЦ ЯТЬЭК a análise de conceitos já estabelecidos e aceitos 

e que podem indicar resultados diferentes da realidade observada. Os significados são 

fundamentais, ou seja, o modo como os investigados percebem a sua própria experiência 

de vida deve ser considerado e valorizado pelo investigador. As experiências no trabalho 

são intricadas com a vida na família e nos diferentes espaços frequentados, possibilitando 

inúmeras experiências em uma mesma situação investigada.  

Uma das preocupações desta pesquisa foi a busca dos significados que cada 

professor investigado atribui às mudanças legais nos currículos, na construção dos 

saberes, na sua prática em sala de aula, além do modo como esta questão relaciona-se 

com sua história de vida, suas experiências em movimentos sociais, como reconhecer-se 

como parte da população negra ou parda, a construção de suas identidades e os 

significados que atribuem ao estudo da História da África para a compreensão da História 

do Brasil. 

Para a compreensão da temática foi necessário investigar de forma 

complementar a legislação emanada do Ministério da Educação. Para tanto, analisamos a 
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Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)21 e a Lei 10.639 

de 09 de janeiro de 200322, que altera a Lei 9.394/1996 e tornam obrigatórias, nos 

currículos do ensino fundamental e médio, em estabelecimentos oficiais e particulares do 

país, o conteúdo de História da África e Cultura Afro-brasileira nos conteúdos de História, 

Literatura e Artes. 

Cabe ressaltar, porém, que as leis são fruto de elaborações, em contextos 

históricos específicos em que se ressaltam determinados valores. Resultam de um jogo de 

interesses, de demandas focalizadas, sendo produto da correlação de forças vigentes no 

período em que foram produzidas. A pesquisa considerou essas circunstâncias e procurou 

entendê-las situadas nos limites das condições sociais e políticas da sua produção. 

O histórico da Lei 10.639/03 se relaciona com a História do Brasil e suas origens 

no continente africano, de onde foram trazidos milhões de africanos escravizados desde 

1550, com o início do tráfico para o Brasil, até 1850, com a proibição do tráfico de 

africanos para o país. A presença do africano na nossa história gerou a necessidade de um 

currículo com o estudo do tema, incorporando sua contribuição por meio do estudo da 

África e da cultura afro-brasileira. 

A análise do currículo e suas modificações foram realizadas para a compreensão 

das mudanças históricas, sociais, políticas e culturais gestadas na sociedade e a forma 

como chega à escola e ao ensino. Os currículos e o conhecimento considerado pela 

sociedade como importante tem sua historicidade, é necessário compreender como se dão 

esses processos para situar as modificações nos currículos e na incorporação de novos 

temas. 

 O conhecimento transmitido na forma de conhecimento escolar é identificado no 

conjunto das disciplinas escolares: Português, Ciências, Matemática, História, Geografia. 

                                                           
21 Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nova LDB (Lei no 9394/96). Rio de Janeiro: 
Qualithmark, 1997. 

22 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira". 
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Para a compreensão do processo de constituição dessas, os autores André Chervel e 

Dominique Juiliá trazem uma importante contribuição em relação à sua história23. 

Consideramos impossível tratar de quaisquer temas relacionados à educação, ensino e 

metodologias sem sua contribuição. As disciplinas não surgiram no ambiente escolar, mas 

foi onde à metodologia para ensiná-las se desenvolveu, sob a responsabilidade do 

pedagogo, com a combinação de saberes e de métodos. A história das disciplinas escolares 

é tributária, segundo Chervel, ou à história cultural ou à história da pedagogia.  

 As finalidades da escola se modificam em diferentes épocas, mas são todas 

importantes para a História. Entre as finalidades, o autor destaca: religiosas, sociais, 

políticas, psicológicas, culturais, socialização, disciplina social, ordem, silêncio, higiene, 

polidez e comportamentos decentes. Um importante conceito trabalhado por Chervel é o 

НО “КМuХЭuЫКхуШ МШЧЯОЧТОЧЭО”, КpЫОЬОЧЭКНК МШЦШ uЦК НКЬ ПТЧКХТНКНОЬ НК ОЬМШХК. A 

sociedade encarrega à escola essa missão e ela, em troca, recebe autonomia para regular 

as modalidades desse ensino. Porém, essa autonomia é limitada pelas barreiras impostas 

pelas demais finalidades da escola, criando uma contradição entre estas. 

As reflexões sobre a história mostram que, ao longo do seu percurso histórico, o 

Brasil tem perpetuado na ação educacional escolar atitudes de exclusão e preconceito. Por 

outro lado, alguns educadores perceberam a escola de um ângulo diferente e têm buscado 

alternativas dentro das instituições escolares para resolver problemas de relacionamento 

entre pessoas de diferentes cores e de diferentes origens étnicas e culturais. Isto tem criado 

novos pontos de vista sobre a sociedade e sobre a história: olhares críticos, 

questionadores, que buscam compreender e valorizar nossa cultura como um todo, 

                                                           
23 CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria & 
Educação, n. 2, 1991, pp. 177-229. 

JULIÁ, Dominique. Construcción de las disciplinas escolares en Europa. BERRIO, Julio Ruiz. (Ed.) La 
Cultura escolar de Europa – tendências históricas emergentes. Madrid Editorial Biblioteca Nueva, 2000, 
pp. 45-78. 
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abrangente da participação de diversas etnias, raças e povos na sua constituição, e não 

somente a cultura da classe dominante, predominantemente de origem portuguesa.  

A preservação dos valores e do patrimônio cultural é necessário para a valorização 

da matriz africana em seu aspecto positivo, pois a criança, principalmente, precisa de 

exemplos significativos para sua formação. A criança negra tem poucas referências 

positivas para aceitar-se, desde os brinquedos projetados para brancos, ressaltando 

características da beleza branca, até as histórias infantis com raros personagens negros e, 

finalmente, os livros didáticos que não dão ênfase à diversidade cultural decorrente da 

diversidade étnica. Apenas nos últimos anos, com as críticas dos educadores e da 

população, a diversidade étnica do país está sendo incorporada aos livros didáticos. 

 

Os professores e atuação sobre a temática 

 

Os dados coletados para a elaboração desse trabalho, além dos apresentados, 

foram as entrevistas realizadas com os professores do ensino fundamental e tem como 

referência a História Oral. Para tanto, são fundamentais as concepções teóricas sobre a 

produção da história que admitem que todas as expressões humanas são importantes para 

a compreensão da História.  

A história oral temática serviu como inspiração da escolha dos procedimentos, 

na busca do registro da experiência de professores e de professoras. De acordo com Meihy 

(2002, p.13) “СТЬЭяЫТК ШЫКХ ц uЦ ЫОМuЫЬШ ЦШНОЫЧШ uЬКНШ pКЫК К ОХКЛШЫКхуШ НО НШМuЦОЧЭШЬ, 

arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos. Ela é 

ЬОЦpЫО uЦК СТЬЭяЫТК НШ ЭОЦpШ pЫОЬОЧЭО О ЭКЦЛцЦ ЫОМШЧСОМТНК МШЦШ СТЬЭяЫТК ЯТЯК”.  

A opção pelo uso dos procedimentos da História Oral Temática24 no campo da 

pesquisa educacional se justifica pela possibilidade recorrente na pesquisa educacional, 

                                                           
24 A história oral articulada à investigação educacional qualitativa, conforme os princípios e características 
delineados por Bogdan (1991), André (1994) e Triviños (1987), possibilita-nos investigar temas 
específicos, com objetivos definidos, por meio de entrevistas e obedecendo à metodologia própria. Torna 
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de cunho qualitativo, de entrevistas orais, complementadas por outras fontes: legislação, 

diretrizes curriculares, documentos oficiais, livros, materiais didáticos produzidos por 

alunos e professores. Foram entrevistados cinco professores, sendo um de escola pública 

municipal, um na rede estadual, um na rede federal, um da rede privada laica e um da 

rede privada confessional. Os entrevistados atuavam no ensino fundamental, do 6º ao 9º 

Ano. A opção por investigar um professor de cada escola se justifica pelo interesse em 

evidenciar as implicações da implementação legal nas diferentes culturas escolares e 

sistemas de ensino público e privado. Assim, a escolha dos sujeitos seguiu o critério da 

heterogeneidade.  

Os professores afirmam conhecer a lei, a professora da rede municipal conhece 

e bem, aplica no seu cotidiano com desenvoltura, desenvolve de forma crítica e criativa, 

o professor da rede estadual também desenvolve um trabalho crítico sobre a temática, 

mas não apenas na rede estadual, pois trabalha também na rede municipal. O motivo pelo 

qual os professores da rede municipal de ensino têm maior conhecimento da lei se deve 

a uma maior participação em cursos de capacitação da rede.  

A rede privada de ensino está mais distante, em comparação à rede pública, 

dependendo mais do interesse do professor do que das escolas, sendo cumprida apenas 

formalmente. Isso se relaciona ao papel das escolas privadas de ensino, que mesmo no 

ensino fundamental, têm como preocupação principal preparar os estudantes para disputar 

uma vaga nas universidades públicas. 

O professor Gilberto, da rede privada confessional, trabalha o conteúdo no 9º 

КЧШ, ЧШ ЭОЦК “DОЬМШХШЧТгКхуШ”, ЦКЬ ЫОЬЬКХЭК К ЧОМОЬЬТНКНО НК ТЧЬОЫхуШ НО МШЧЭОúНШ 

crítico que ultrapasse a visão da África na perspectiva europeia: para isso desenvolve um 

trabalho de pesquisa sobre três países, ressaltando aspectos específicos de cada um, 

enriquecendo a visão histórica, social, econômica e cultural. 

                                                           
possível a construção de narrativas com o registro das vozes dos sujeitos históricos escolhidos, com critérios 
plenamente esclarecidos em seu desenvolvimento.  
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A experiência que melhor atende as determinações da obrigatoriedade da lei é a 

da professora da rede municipal de ensino, que destaca as possibilidades do trabalho com 

o tema ser desenvolvido em todas as séries. A professora Maria Joana afirma: 

Dá para trabalhar em todas as séries. Eu trabalho no 7º ano, em vários 
momentos. Em um momento fala sobre a História do Brasil, sobre os escravos, 
trabalho com a história dos escravos na África. No 9º ano também trabalho em 
vários momentos. Existe o currículo, as matérias que você vai trabalhar em 
cada série. O que muda é o olhar que você lança para aquele conteúdo. Se você 
não colocar o negro, agora fazemos mais provocações, damos um enfoque 
maior.  

 

A prática da rede estadual não corresponde necessariamente à experiência do 

professor Edmilson, pois atua também na rede municipal e participa de cursos de 

atualização, com carga horária específica para esse fim. 

...A gente tenta fazer essa discussão para mostrar ao aluno que a África tem, 
historicamente, uma riqueza imensa, e que essa visão que nós temos de África 
foi construída e é possível ser desconstruída. Também tenho trabalhado com 
7ºs anos, algo que causa discussão, é o trabalho com personagens, pessoas 
negras que fazem parte da história do Brasil e do mundo e que tiveram 
importância na luta pelos direitos da população negra ou valorização da cultura 
negra.  

 

Na rede federal, a experiência narrada é desde os anos iniciais do ensino 

fundamental, inclusive com a prática da pesquisa. A professora Leila afirma: 

Nós trabalhamos na 3ª série, quando vamos trabalhar a história de vida, a gente 
levanta a questão dos negros, os que são descendente trabalhamos de onde vem 
a família, na 4ª série a gente trabalha a História de Uberlândia temos que falar 
sobre os quilombos de Uberlândia, na 5ª série a gente também vai falar de 
colonização, na 6ª continua a questão da colonização, na 7ª série a gente trata 
especificamente do tema da escravidão, e na 8ª que é mais Brasil, não tem 
como falar de História Contemporânea sem falar dessas heranças. 

 

EЦ ЫОХКхуШ р pОЫРuЧЭК: “VШМш МШЧСОМО К LОТ 10.639? QuКТs as mudanças 

efetuadas no ensino de História da sua escola e na sua atuação após a mudança na 

ХОРТЬХКхуШ?” A pЫШПОЬЬШЫК BОКЭЫТг, НК ЫОНО pЫТЯКНК ХКТМК, КПТЫЦК “ЧуШ МШЧСОхШ К ХОТ, ЬОТ 

que ela existe, mas não peguei, não vi as exigências dela e sei que nada na minha escola 

ЦuНШu”. A pЫШПОЬЬШЫК MКЫТК JШКЧК НК ЫОНО ЦuЧТМТpКХ НО ОЧЬТЧШ НТг “Оu МШЧСОхШ, НОpШТЬ 
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de muito tempo que havia sido sancionada. A mudança que a gente fez foi a partir de 

2005, iniciativa minha e da professora Carmem, que é professora de História. Nos 

pЫШpuЬОЦШЬ pКЫК К НТЫОЭШЫТК pОРКЫ ЦКЭОЫТКХ НК ЛТЛХТШЭОМК”. O pЫШПОЬЬШЫ EНЦТХЬШЧ, НК ЫОНО 

estadual, diz que: 

Fazendo uma breve comparação entre as redes municipal e estadual, houve um 
avanço mais significativo, em 2007 tínhamos um grupo de professores que já 
participavam do curso de formação continuada, e colocamos essa emergência 
em discutir isso na escola.  

 

A pЫШПОЬЬШЫК LОТХК, НК ЫОНО ПОНОЫКХ НО ОЧЬТЧШ, КПТЫЦК “ЧуШ МШЧСОхШ Ш ЭОбЭШ НК 

lei. Ouvi falar comentários na televisão, só isso mesmo. Mudanças efetuadas no ensino 

da disciplina, nenhuma, nem curricular. [...] pesquisar sobre a África, então acontece, já 

КМШЧЭОМОu О pШНО ЯТЫ К КМШЧЭОМОЫ К pКЫЭТЫ НК РОЧЭО ЦОЬЦШ”. O pЫШПОЬЬШЫ GТХЛОЫЭШ, НК ЫОНО 

privada confessional, tem uma afirmação semelhante: “NуШ ХТ К ХОТ, ЦКЬ ЬОТ НК 

necessidade dela. Na escola aparece a necessidade de trabalhar, mas pegar a lei pra ler, 

não peguei. Na escola não teve nenhuma mudança efetuada em função da legislação, 

ЧТЧРuцЦ ПШТ КЭЫпЬ НТЬЬШ, МШЧЭТЧuКЦШЬ ПКгОЧНШ К ЦОЬЦК МШТЬК”.  

Outra questão: considera que a aprovação da lei está diretamente relacionada a 

uma nova forma de pensar e significa uma ruptura com a matriz europeia, uma afirmação 

de outras formas de conhecer? A formação geral do professor está efetivando essas 

mudanças? A professora Leila Floresta respondeu que as práticas são ainda isoladas, com 

a iniciativa de professores que participam de movimentos sociais, do movimento negro. 

Eles têm interesse em buscar informações e aplicá-las na escola, mas não por formação 

acadêmica. 

 Considera-se que a modificação da situação acima descrita depende dos 

profissionais da educação, dos quais se exige o trabalho da história da África e da cultura 

afro-brasileira, mas sua formação acadêmica dificulta esse trabalho, sendo necessária a 

preparação teórica e metodológica para fundamentar sua ação educativa em sala de aula. 

O protagonismo de alguns professores foi observado nas narrativas, como da 

professora da rede municipal, ela se autodeclara negra e buscou formação continuada para 
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se qualificar sobre a temática. Ela também participa de movimentos sociais que lutam 

pela melhoria da população. 

 

A formação continuada dos professores da rede municipal de ensino de Uberlândia 

 

A situação se modificou, em parte, passados seis anos das entrevistas realizadas 

e citadas nesse trabalho. Os dados analisados a seguir são da Secretaria Municipal de 

Educação, por meio do Núcleo de Educação das Relações Etnicorraciais (NERER)25, que 

tem como objetivo principal a formação dos profissionais em educação sobre a temática. 

Por meio dele são realizados estudos, pesquisas e atua com a formação em serviço e em 

atividades ampliadas, visando a promoção de uma educação sem discriminações e 

preconceitos para a comunidade escolar.  

O NERER atua também, enquanto órgão executor da política da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), colaborando e analisando o processo do movimento de 

Reorientação Curricular das escolas para a reescrita/atualização do Plano Político 

Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar, focando na contemplação clara e efetiva das Leis 

10.639/03 e 11.645/08. Assim, dentre outras ações que materializaram e materializam a 

referida Política da Secretaria Municipal de Educação, o NERER promove ações 

afirmativas que minimizam as desigualdades de raça e etnia. 

O NERER é composto por profissionais efetivos da Rede Municipal de Ensino, 

contando com quatro integrantes26. O NERER faz parte do Centro Municipal de Estudos 

e Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEMEPE), onde realizam palestras, rodas de 

                                                           
25 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS- NERER, foi criado em junho de 
2014 pelo Decreto 14.934, até essa data as atividades eram desenvolvidas pelo NEDH- Núcleo de Educação 
em Direitos Humanos.  Mais detalhes ver: 

 <https://drive.google.com/folderview?id=0BzphObcMk3NQcjd5dFpaZm1mOVU&usp=drive_web>. 

26 Compõem o NERER: Carmen Lúcia de Oliveira, professora de História; Fabrício de Moura Bassi, 
professor de Ensino Religioso; Maria Isabel Vieira e Silva, professora de Língua Portuguesa; Stella Santana 
da Silva Jacinto, professora de 1º ao 5º Ano.  

https://drive.google.com/folderview?id=0BzphObcMk3NQcjd5dFpaZm1mOVU&usp=drive_web
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conversa e cursos de formação, mas outros espaços também são utilizados, como escolas 

municipais, na Universidade Federal de Uberlândia, no Teatro de Bolso do Mercado 

Municipal, no Anfiteatro Cícero Diniz, dentre outros. 

As ações do NERER27 estão de acordo com as atribuições da Lei Municipal 

11.444/13, МШЧПШЫЦО КЫЭ. 4º, ТЧМТЬШ IV, pЫОЯш К “ШЫРКЧТгКхуШ НО ТЧПШЫЦКхõОЬ: ПШЦОЧЭКЫ К 

construção de banco de dados para subsidiar a elaboração de políticas públicas 

ОНuМКМТШЧКТЬ”28. 

 As unidades atendidas com o suporte teórico e pedagógico sobre o tema, são dos 

segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(E.J.A). A Lei 11.645/2008 não foi objeto dessa análise. As orientações vão também no 

sentido das atitudes presentes na cultura das escolas, como por exemplo, o ambiente 

escolar, incluindo aí ornamentação, acervos para contemplar à diversidade humana que 

compõe a sociedade brasileira. 

De acordo com o Plano de Trabalho apresentado para o ano de 2016, o Núcleo 

tem como um dos objetivos gerais “ОЬЭКЛОХОМОЫ uЦК pШХíЭТМК НО ТЦpХОЦОЧЭКхуШ НО КхõОЬ 

didáticas e pedagógicas com vistas à promoção de uma educação sem discriminações e 

sem preconceitos, positivando as relações étnico-raciais”. AЬ КхõОЬ КpЫОЬОЧЭКНКЬ ЬуШ 

orientadas nesse sentido29. 

O trabalho é realizado com a formação ministrada através de exposição dialogada, 

oficinas, laboratório aplicativo, trocas de experiências, mini fóruns, rodas de conversa. A 

                                                           
27 O trabalho é realizado com a parceria com diversos grupos e instituições, lideranças do Movimento 
Negro, como do Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta (MONUVA), Associação de Cultura e 
Cidadania Pérola Negra (ACCIPEN), Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia (GRUCON), 
Grupos de Congado, Escolas de Samba, Coordenação de Políticas Sociais Antirracismo do SINTET/UFU, 
profissionais e instituições de ensino básico e superior públicas e privadas, órgãos governamentais e não 
governamentais, Superintendência da Mulher, Superintendência da Igualdade Racial.  

28 Lei Municipal no. 11.444 /13 que estabelece políticas, diretrizes, objetivos e metas por um período de 
dez anos. Disponível em 
<https://drive.google.com/drive/folders/0BzphObcMk3NQcjd5dFpaZm1mOVU>. Acesso em 31/07/2016. 

29 Maiores detalhes consultar: Plano Anual de Ações/2016. Disponível em 
<http://cemepe.ntecemepe.com/nucleos/nucleodeeducacaodasrelacoesetnicorraciais>. Acesso em 
31/07/2016.  
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pЫШЛХОЦКЭТгКхуШ ЭОЦ МШЦШ ТЧНТМКНШЫ КЬ ЬОРuТЧЭОЬ ТЧНКРКхõОЬ: “EЦ ЫОХКхуШ КШЬ НТЬМОЧЭОЬ, 

suas culturas são valorizadas? Fazem parte do currículo escolar? Que práticas 

pedagógicas são desenvolvidas nas escolas considerando essas identidades? Quais são os 

fundamentos dessas práticas? Elas estão voltadas para a superação da discriminação e do 

racismo?” O NERER КpЫОЬОЧЭШu р SОМЫОЭКЫТК MuЧТМТpКХ НО EНuМКхуШ uЦ ЫОХКЭяЫТШ МШЦ Ш 

trabalho desenvolvido nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, onde é possível verificar a 

crescente atividade de formação dos professores. O ano de 2013 está incompleto, os dados 

passaram a ser registrados na forma de relatório a partir dessa data, o ano de 2016 está 

incompleto, de janeiro a junho30. Para essa análise destacamos os dados dos dois anos 

completos disponíveis. 

Os dados dos relatórios foram organizados pelas autoras por temas desenvolvidos 

nos dois anos e foram agrupados em quatro, conforme tabela a seguir. As temáticas 

abrangem memória, resistência, tradições, gênero, sexualidade, raça, etnia, mulher negra, 

comunidade negra, consciência negra, intolerância religiosa, valores civilizatórios afro-

brasileiros, concepções de África, oralidade, 100 anos de Grande Otelo, a luta dos negros 

no Brasil, Provérbios africanos, Arte e Educação, Congada, Diário de Bitita (peça teatral), 

Dia da Consciência Negra e contação de histórias. O objetivo da elaboração do gráfico 

foi o de comparar os dados dos dois anos para verificar as temáticas priorizadas na 

formação dos professores.  

 

  

                                                           
30 Os dados foram coletados no mês de julho do ano em curso, 2016 para o presente trabalho. As 
informações antes de 2013 não estavam disponíveis em Relatórios, sendo essa prática adotada a partir da 
gestão que assumiu o governo da cidade de Uberlândia no período de 2013-2016. Os Relatórios estão 
disponíveis em arquivos impressos no CEMEPE e na SME/PMU.   
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Gráfico 1 – Temas 2014 e 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com as informações dos relatórios. 

 

Do ano de 2014 para 2015 houve crescimento nas quatro temáticas, sendo 

ШЛЬОЫЯКНШ uЦ ЧúЦОЫШ ЬТРЧТПТМКЭТЯШ НО КЭТЯТНКНОЬ ЧШ КРЫupКЦОЧЭШ “EНuМКхуШ О FШЫЦКхуШ 

EЭЧТМШЫЫКМТКТЬ” О “LОТ 10.639”. O ЪuО ЧШЬ pОЫЦТЭО КПТЫЦКЫ ЪuО СШuЯО uЦ ЦКТШЫ ОЦpОЧСШ 

nas atividades de formação, assim como também no registro das mesmas.  

A formação dos professores foi desenvolvida com variadas metodologias, entre 

elas, palestras, mostras de trabalhos, formação no CEMEPE, encontro, fórum, oficinas, 

mesa redonda, reunião, formação in loco, curso, seminário, grupo de estudo, lançamento 

de revista. O gráfico a seguir apresenta os dados relativos a 2014, com o objetivo de 

verificar o crescimento das metodologias utilizadas e as modificações observadas.  
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Gráfico 2 – Metodologia 2014 

 

Fonte: Elaboração própria com as informações dos relatórios. 

 

A formação no espaço do CEMEPE contempla também outras atividades além da 

ЪuО КpКЫОМО МШЦШ “FШЫЦКхуШ ЧШ CEMEPE”, pШТЬ КЬ ШПТМТЧКЬ, ЬОЦТЧпЫТШЬ, ПяЫuЧЬ, РЫupШЬ 

de estudo, cursos, reuniões, encontros e mostras são ali realizados. Mas também foram 

realizados em outros espaços, principalmente as escolas. 

A principal modificação na metodologia foi em relação à formação in loco. O 

crescimento foi de 100% em 2015, conforme vemos no gráfico a seguir, e é uma tendência 

que permanece, haja vista ser uma escolha da equipe do NERER, que considera seus 

resultados mais eficientes. A formação in loco estabelece laços com grupos menores, cria 

envolvimento e vínculos com os profissionais da escola, inclui os trabalhadores de apoio, 

professores, gestores, pedagogos. Essa forma de trabalho exige mais dos formadores, pois 

precisam de dois turnos para sua realização. E um maior número de visitas, mas os 

resultados são melhores. 

As formações amplas, com palestras e cursos são mantidas, mas houve a inclusão 

de outras formas consideradas importantes, como por exemplo, participação em projetos, 
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peças de teatro, conferências em eventos objetivando também atingir um público 

ampliado. Além de professores, estudantes, familiares, comunidade em geral. Exemplo 

disso foi a participação e apoio do Núcleo ao projeto de comemoração dos cem anos de 

Grande Otelo, com o trabalho desenvolvido na EMEI (Escola Municipal de Educação 

Infantil) Grande Otelo. E também em relação à montagem e apresentação da peça teatral 

КpЫОЬОЧЭКНК ЧШ TОКЭЫШ MuЧТМТpКХ НО UЛОЫХсЧНТК, “DТпЫТШ НО BТЭТЭК”31. Podemos ver no 

gráfico de 2015. 

 

Gráfico 3 – Metodologia 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com as informações dos relatórios. 

 

O público alvo foi analisado e apresentado nos gráficos abaixo. O que podemos 

destacar é que o grupo mais significativo no ano de 2014 são os profissionais da educação. 

É importante salientar que nesse grupo estão incluídos não apenas os professores, mas 

também os educadores e demais trabalhadores da escola. A formação é direcionada aos 

segmentos, sendo eles da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da EJA, da 

                                                           
31 JESUS, Carolina Maria. Diário de Bitita. 2a. Ed. Sacramento: Bertolucci, 2007. 
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Educação Inclusiva, equipe gestora, bibliotecários da rede municipal, docentes de Artes, 

docentes de Ensino Religioso, Pedagogos da Educação Infantil do Ensino Fundamental e 

equipe de inspetores. 

A comunidade é um grupo importante, sendo destacados: membros da 

comunidade negra, entidades sociais, Organizações não governamentais (ONGs), 

comunidade em geral, familiares e alunos, técnicos da UFU. O grupo estudantes aparece 

em terceiro lugar em representatividade, mas nos dados relativos à comunidade eles estão 

incluídos também, quando aparecem familiares e alunos que informam a participação da 

comunidade escolar nos dados coletados. Os estudantes  mencionados são alunos da rede 

municipal do Ensino Fundamental, dos grêmios estudantis, do Ensino Médio32, da UFU 

e estudantes dos cursos de Pedagogia. 

 

Gráfico 4 – Público-alvo 2014 

 

Fonte: Elaboração própria com as informações dos relatórios. 

 

                                                           
32 Alunos do Ensino Médio são da Rede Estadual de Ensino que convida o NERER para ministrar 
formações. Cabe ressaltar que está à cargo da Rede Municipal a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.    



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1327 
 

No ano de 2015, os profissionais da Educação Infantil foram incluídos de forma 

relevante. Esse dado pode ser melhor compreendido quando cruzamos essa informação 

com a ampliação da formação in loco, pois esse a maioria é  realizada nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEI). Também é preciso salientar que esse tipo de 

formação não ocorre de forma generalizada, pois o tempo necessário de formação é maior, 

e  é realizado em dois turnos. Atende ainda um pequeno número de unidades, pois a 

equipe do núcleo é pequena para a demanda existente. 

Outros profissionais também foram citados no relatório da formação, como 

eventuais e readaptados, Assistente de Serviço Administrativo33, docentes da Língua Inglesa, 

História, Pedagogos da EJA. Entre os estudantes, os grupos incluídos foram da Educação 

Infantil e alunos da EJA. 

A formação continuada sobre a temática, na rede municipal cresceu nos últimos 

anos e esse crescimento se deve à política assumida pela gestão da educação no 

município, o PME (Plano Municipal de Educação), transformado na Lei Municipal no. 

11.444 que prevê, entre outras ações, a formação docente como política de Estado e não 

apenas como de governo. Estabelece políticas, diretrizes, objetivos e metas por um 

período de dez anos.  

 

  

                                                           
33 ASA substituiu a denominação ASG - Auxiliar de Serviços Gerais -, abrangendo o trabalhadores da 
escola que atuam na cantina, limpeza e administrativos. 
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Gráfico 5 – Público-alvo 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com as informações dos relatórios. 

 

Para isso, o Núcleo conta também com as parcerias para a realização da formação: 

Rede Municipal pública de ensino; Secretaria de Cultura; Movimento Negro Mulheres de 

Ébano; Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM); UFU; Museu do Índio/UFU; 

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino 

Superior de Uberlândia (SINTET/UFU); e a Faculdade de Educação da UFU 

(FACED/UFU). 

Um importante aspecto a ser destacado também é a permanência de um dos dados 

da pesquisa observado anteriormente, o protagonismo de alguns professores em relação 

ao tema e sua aplicação. Algumas escolas se destacam, por exemplo, como nas 

apresentações do III Encontro Regional de Educação, realizado em maio de 2016. A 

temática geral foi a Escola e Família Pelo Direito de Ensinar e Aprender34. Mas a questão 

racial foi tema em várias escolas.  

                                                           
34 O III Encontro Regional de Educação foi realizado no dia 14 de maio de 2016, nas escolas divididas em 
Polos, sendo Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. Cada Polo foi dividido em Setor, agregando duas ou mais 
escolas, sendo uma delas escola sede. O evento teve também a participação de alunos e familiares. 
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Considerações Finais 

A cultura de origem africana ampliou seu espaço de visibilidade na sociedade 

brasileira. As cotas raciais possibilitaram o acesso de um número maior da população 

negra nas universidades públicas. Os movimentos sociais negros estão participando das 

atividades relativas aos projetos do seu interesse, inclusive na distribuição dos recursos 

públicos. No entanto, essas conquistas são ameaçadas pelo avanço do conservadorismo 

político, sendo o espaço da escola e do currículo alvos de mudanças com objetivo de 

retroceder nessas conquistas. 

A rede municipal de ensino ampliou a formação docente em quantidade e em 

qualidade com a valorização dos profissionais em educação, sem a qual projetos de 

formação falham, pois a qualificação com ganho salarial com aprovação do Plano de 

Cargos e Salários e também com a inclusão dessa formação no calendário escolar. Um 

ganho em qualidade foi a formação in loco, realizada no espaço escolar e direcionada a 

grupos menores. A formação com atividades amplas, como palestras, cursos, e outros, 

são importantes, mas foi avaliado como um recurso que não deve impedir outras formas 

de resultados mais eficientes para modificar as práticas docentes em sala de aula. 

É necessário observar avanços na formação docente na rede municipal de 

Uberlândia, mostrando caminhos possíveis e avaliados como positivos. No entanto, os 

ganhos não estão garantidos. Obstáculos ainda precisam ser vencidos para consolidar as 

conquistas que não são poucas, mas são o início de mudanças que precisam ser vencidos. 

O racismo e a discriminação estão fortemente presentes na sociedade brasileira. As 

conquistas de direitos, principalmente econômica da população negra são vistas com 

desconfiança, uma ameaça para quem já os tem.  
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Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a formação de professores para a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Nessa perspectiva investigamos aspectos 

relativos à formação docente para a modalidade em epígrafe, a partir do Projeto Pedagógico de 

Curso Licenciatura e Bacharelado em História da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – 

FACIP/UFU. A análise buscou refletir a ausência de uma sistematização mais sólida para a 

formação docente daqueles que poderão atuar na modalidade e as dificuldades advindas desse 

processo na construção da prática pedagógica dos professores egressos da instituição. 

Entendemos que o trabalho traz contribuições significativas visto que a EJA é um dos campos de 

atuação docente, modalidade que um número expressivo de cursos de licenciatura oferecidos 

pelas universidades não contempla em suas grades curriculares. 

 

Palavras-chave: EJA. Formação docente. Projeto Pedagógico. 

 

Introdução 

Se analisada pelo viés do arcabouço legal em vigor a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação a configuração da Educação de Jovens e Adultos no Brasil nos remete a pensar no 

di eitoà àes ola izaç o,à desti adaà uelesà ueà oàtive a àa essoàouà o ti uidadeàdeàestudosà

aàidadeàp óp ia à B‘á“IL,à .àáà es aàleiàdefi eàessaà odalidadeàdeàe si o,à o oàaç oà

voltada para o ingresso ou retorno à escolarização lhe dedicando uma seção específica no 

âmbito do capítulo da Educação Básica (seção V - Cap. II). A LDB também elenca outras 

efe iasài di etas,àaàe e plo,àdoàá t.à º,à ueà e io aà àofe taàdeà e si oà otu oà egula ,à

adequado às condiçõesàdoàedu a do àeàdeà edu aç oàes ola à egula àpa aàjove sàeàadultos,à o à
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características adequadas às suas necessidades, garantindo-lhes as condições de acesso e 

pe a iaà aàes ola à B‘á“IL,à . 

Já o Conselho Nacional de Educação - CNE organizou as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EJA, pormenorizando a forma de organização, funcionamento e especificidade como 

modalidade de ensino, ou seja, caracterizando-aà o oà atego iaào ga iza io alà o sta teàdaà

estrutura da educação nacional, com finalidadesà eà fu çõesà espe ífi as à B‘á“IL,à .à Oà

documento em epígrafe aponta também a necessidade de uma escolarização de qualidade, a 

partir da qual os trabalhadores sejam vistos como sujeitos portadores de potencialidades 

cognitivas que advêm da sua vivência particular. Também ganha destaque no documento a 

fu ç oà epa ado a,à estau aç oàdeàu àdi eitoà egado:àoàdi eitoàaàu aàes olaàdeà ualidade à

(BRASIL, 2000). 

No que se refere a formação docente para EJA, a LDB define, em seu Art. 61, a 

e essidadeà deà formação de profissionais da educação que atendam aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, além das características de cada fase do 

dese volvi e toàdoàedu a do à B‘á“IL,à .àásàDi et izesàCu i ula esàNa io aisàpa aàaàEJáà

orientam a formulação de projetos pedagógicos, nos quais o perfil do aluno jovem e adulto e 

suas situações reais estejam representados na sua forma de organização.  Realça ainda o 

documento, que a complexidade dessa modalidade de ensino não se realiza satisfatoriamente 

o àu àp ofesso à otivadoàape asà pelaà oaàvo tadeàouàpo àu àvolu ta iadoàidealista ,àu aà

vezà ueà oàseàpodeà i fa tiliza àaàEJáà oà ueàseà efe eàaà todos,à o teúdosàeàp o essos à

(BRASIL, 2000). Nesse sentido nossa investigação ganha relevância e aproxima-se do documento 

e io ado,à li e iatu asàeàout asàha ilitaçõesàligadasàaosàp ofissio aisàdoàe si oà oàpode à

dei a àdeà o side a ,àe àseusà u sos,àaà ealidadeàdaàEJá à B‘á“IL,à . 

Considerando o exposto entendemos que a EJA apesar de ter adquirido status de 

modalidade de educação básica, carece ainda de desenvolvimento e formação no que se refere 

a capacitação de professores que poderão atuar, seja, na alfabetização, no Ensino Fundamental 

ou Ensino Médio. Este cenário sinaliza que apesar do reconhecimento da modalidade e da 

demanda por formação docente compatível com as suas características, mas na prática, as ações 

permanecem tímidas, principalmente, nos lócus da formação dos professores que nela poderão 
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atuar. Além dos elementos já apresentados, existem outros que se imbricam dando forma ao 

panorama atual da atuação docente na EJA, como comenta Ventura, 

Soma-se a esse quadro o pouco reconhecimento da área de EJA nas 

universidades, perceptível também pela escassez de produção acadêmica 

sobre a área e, principalmente, sobre a formação de professores de EJA. Dentre 

os que existem, a maior parte trata de práticas de alfabetização e formação em 

serviço dos alfabetizadores, sendo, ainda, mais diminuto o número de estudos 

sobre a formação acadêmica inicial de professores de EJA para atuar em toda a 

educação básica (2012 p.73). 

 Ventura apud Machado 2002, enfatiza o baixo nível de produção acadêmica sobre o 

tema e questão, 

Ao realizar um levantamento sobre a produção acadêmica discente da pós-

graduação em educação sobre o professor da EJA visando a elaboração de um 

estadoàdaàa te àdaàEdu aç oàdeàJove sàeàádultosà oàB asil,àve ifi ouà ueàdeà
226 dissertações e teses defendidas sobre a EJA no período compreendido 

entre os anos de 1986 e 1998, apenas 32 abordavam assuntos de alguma forma 

relacionados ao professor. Deste total, somente onze pesquisas (três teses e 

oito dissertações) abordavam especificamente a formação de professores para 

atuar em EJA. Por sua vez, um levantamento preliminar sobre a produção 

acadêmica relativa à Educação de Jovens e Adultos baseado no banco de dados 

disponibilizado no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e do Centro de Referência em Educação de Jovens e 

Adultos (CEREJA), compreendendo o período de 2000 a 2006, foi constatado 

que entre as 518 dissertações de mestrado sobre EJA, apenas 44 abordavam o 

tema da formação docente; de um número total de 77 teses de doutorado, 

somente cinco se debruçaram sobre a questão da formação docente na EJA. 

(2012. p.73) 

Ventura elenca outros autores que coadunam com a realidade posta sobre a formação 

docente voltada para a EJA no Brasil, 

André (2002), com base em uma análise de artigos de periódicos nacionais, de 

dissertações e teses produzidas nos programas de pós-graduação em educação 

e de trabalhos apresentados no GT Formação de Professores da ANPED, na 

década de 90, aponta um silêncio quase total com relação à formação do 

professor para atuar na educação de jovens e adultos. Da mesma forma, 

Garrido (2006) faz essa constatação em relação ao período de 2000 a 2002 e 

Diniz-Pereira (2006) confirma essa situação em relação ao período de 2000 a 

2005, em um trabalho encomendado para o I Seminário Nacional de Formação 

de Educadores de Jovens e Adultos. (2011, p. 1). 
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Pela análise empreendida até aqui fica evidente a necessidade de ampliar as 

investigações acadêmicas sobre a formação inicial de educadores de jovens e adultos por tratar-

se de tema relevante e pouco privilegiado em pesquisas acadêmicas. Tratamos aqui de uma 

série de fatores que combinados configuram o lugar marginal ocupado pela formação de 

professores para a modalidade da EJA, como sugere Ventura, 

Para compreender essa realidade é preciso considerar o lugar marginal 

ocupado pela EJA no âmbito do sistema educacional e, como decorrência, o 

desconhecimento da especificidade da natureza da EJA, bem como seu não 

reconhecimento como um campo de conhecimento próprio, fatores que estão 

relacionados e em parte explicam a incipiente formação (especialmente nas 

licenciaturas) até hoje disponibilizada aos professores para atuar nessa 

modalidade de ensino (2012, p.73). 

Tratamos aqui de uma realidade ambígua, onde leis e bibliografia são unânimes em 

reconhecer a necessidade do aprimoramento da formação docente para atuar na EJA, enquanto 

na prática, esse segmento sequer é mencionado nos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

licenciaturas, como será demonstrado a seguir. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura e Bacharelado em História da FACIP/UFU. 

 

A ausência de imbricamento entre o discurso oficial e prática institucional das 

universidades, nos instigou a analisar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em História 

da FACIP/UFU, instituição da qual somos egresso, em desde março do ano de 2013. Objetivamos 

a partir dessa inquietação compreender como a formação de professores para a Educação de 

Jovens e Adultos é tratada no Projeto Pedagógico do Curso, bem como este instrumentaliza os 

futuros professores para enfrentar os desafios da sala de aula dessa modalidade. Nessa 

perspectiva realçamos que o elemento disparador dessa investigação, nasceu do exercício 

docente em sala de aula no momento em que atuamos pela primeira vez como professor de 

História na modalidade em dois mil e treze. A experiência extraída desse ambiente diferenciado 

da Educação Básica, nos impulsionou a investigar o processo de formação inicial de professores 

na instituição.  

Segundo Ventura há uma relação intrínseca entre a ausência de discussão das 

licenciaturas sobre o fazer pedagógico no âmbito da Educação de Jovens e Adultos na formação 

inicial e o despreparo dos professores em lidar com esse público na educação básica, 
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Raramente, as licenciaturas refletem sobre o seu fazer pedagógico 

contextualizado à escolarização de jovens adultos; a maioria dos professores 

reproduz os moldes da escolarização de crianças e adolescentes, materializados 

em ações que refletem a perspectiva supletiva do currículo escolar. Como 

consequência, ainda hoje, um dos principais desafios que os cursos de EJA 

enfrentam é a superação da lógica de aceleração e a construção de um projeto 

pedagógico específico. 

Nessa perspectiva espera-se que um dos lugares onde essa discussão aconteça e ganhe 

impulso no espaço reservado a formação de professores (Licenciaturas) das instituições de 

ensino superior. Ensejamos poder apurar essa hipótese por meio de análise do Projeto 

Pedagógico da instituição já identificada, trabalho que nos dedicamos a fazer trilhando os 

seguintes caminhos. 

A pesquisa realizou-se por meio de revisão bibliográfica do tema formação docente para 

a Educação de Jovens e Adultos. Entendemos que conhecer o estado da arte dessa temática nos 

possibilite entender a construção da prática pedagógica e a inserção do educador recém-

formado no ambiente escolar do ensino regular e lá se depare com o desafio de exercer a função 

de professor regente da EJA. Após apresentar de forma sucinta, nossa experiência como 

professor que iniciou a carreira docente totalmente despreparado para atuar nessa modalidade, 

aproximamos as experiências acumuladas das reflexões relatadas por pesquisadores envolvidos 

com a temática. Fizemos também análise dos principais documentos que regulamentam o 

funcionamento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e por fim nos debruçamos sobre a o 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em História da Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal – FACIP/UFU, campus Pontal, analisando sua estrutura e forma de organização, em busca 

de elementos contribuidores das práticas pedagógicas de professores para que estejam aptos a 

atuar na EJA. Esclarecemos que tivemos acesso ao Projeto Pedagógico do curso de História da 

FACIP/UFU, por meio do endereço eletrônico da instituição. 

 

A instituição de ensino investigada 

 

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi fundada no ano de 1969 e sua sede 

localiza-se na cidade de Uberlândia no Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma instituição de 
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ensino superior pública e federal, que agrega cerca de 1.300 docentes, 17.000 estudantes, 60 

cursos de Graduação, 30 de Especialização, 23 de Mestrado, 14 de Doutorado, distribuídos nos 

campus: Santa Mônica, Umuarama, Educação Física (Uberlândia), Monte Carmelo e a FACIP – 

Faculdade de Ciências Integradas Pontal, inaugurado em 2007 na cidade de Ituiutaba. Este 

último oferecia no momento em que a pesquisa foi realizada, onze cursos de licenciatura e 

bacharelado, dentre os quais o curso de História, cujo Projeto Pedagógico é objeto principal de 

nossa análise. 

 

O curso da investigação 

 

 As dificuldades enfrentadas no ano letivo de dois mil e treze, quando ingressamos na 

carreira docente, ministrando aulas de História para o Ensino Fundamental na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos semipresencial, em uma escola estadual do município de 

Ituiutaba, mobilizaram nossas inquietações sobre a temática. Só no momento em que 

assumimos as primeiras turmas como professor designado da rede estadual do município, é que 

nos demos conta de que não havíamos recebido durante os cinco anos de formação na 

FACIP/UFU, orientações sobre como atuar em ambiente tão específico quanto o da EJA.  

 Há de se destacar que a modalidade semipresencial lida simultaneamente com 

educandos de diferentes níveis de escolaridade (turmas multiseriadas). Ao adentrar esse 

ambiente desconhecido, vários foram os questionamentos que emergiram: como lidar com 

adultos em diferentes níveis de formação? É possível fazer um planejamento para essa 

realidade? Essas e outras questões ficaram por muito tempo sem respostas, misturando-se a 

necessidade de apresentar resultados a instituição escolar, com base nas improvisações. 

Situação anunciada por Moura 2009, "A consequência é o desenvolvimento de uma prática 

pedagógi aàpo e,àpa aàalu osàt atadosà o oàpo es,à og itivaàeà ultu al e te à p. 49). 

 O resultando logicamente são ações insatisfatórias e frustrantes para os sujeitos 

envolvidos tanto professor quanto estudantes. Sem dúvidas nos sentimos tolhidos da 

capacidade de contribuir positivamente para a construção do conhecimento daquele público, 
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condição que perdurou até que descobríssemos práticas pedagógicas mais aplicáveis aquele 

público.  

Com base nessas experiências reforçamos nosso credo de que a incipiente formação do 

professor iniciante, por vezes conduz sua prática pedagógica, induzindo-o a utilizar os mesmos 

métodos desenvolvidos na educação regular, ou seja, lança-se mão da infantilização dos 

métodos de ensino. Nesse sentido é importante refletir sobre a relevância de investir na 

produção de conhecimentos científicos nos espaços das universidades, ou seja, é preciso da 

ênfase as ações voltadas para apresentar essa modalidade de ensino nos cursos de licenciatura. 

Ressaltamos que a EJA deve ser pensada de forma diferente das demais, motivo pelo qual a 

formação do profissional que a estará conduzindo, representa ação essencial para a efetivação 

de políticas de acesso e permanência dos estudantes nesse segmento, estamos aqui 

questionando a forma como aparece nos cursos de licenciatura a formação de professores, quer 

dizer, quando estas aparecem. 

 

Análise do Projeto Pedagógico  

 

O Projeto Pedagógico do Curso em epígrafe oferecido pela FACIP/UFU, foi elaborado no 

ano de dois mil e sete. O documento prevê a titulação de Licenciado e Bacharel em História para 

os concluintes em um prazo regular de 4,5 anos (quatro anos e meio). A estrutura do documento 

à o postaà deà à p gi asà aisà a e os.à Osà pila esà doà u soà a u iadosà s o:à edu aç oà deà

ualidade,à o p o issoà so ial,à i e tivoà à pes uisa à p. .à Ta à seà faze à p ese tesà oà

início do documentoà asà etasà eà o jetivos à doà u so,à aà pa ti à dosà uaisà espe a-se que os 

egressos do curso em epígrafe, possam contribuir com a sociedade local, através de pesquisas 

sobre a História local, ou adjetivando as concepções históricas dos estudantes que frequentam 

a educação básica no município. 

Pensamos que nesse ponto alguns elementos das Diretrizes da Educação de Jovens e 

Adultos, deveriam se fazer presentes no corpo do Projeto Pedagógico do curso. Aqui nos 

apoiamos na concepção de Sérgio Bandeira sobre as intenções e potencialidades esboçadas no 

documento que define as diretrizes do curso, 
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O PPP é reflexo de embate de forças e se apresenta também, como 

componente importante para o estabelecimento de metas e objetivos, visto 

que o currículo prescrito entranha-se nessa lógica e expõe as intencionalidades 

dos sujeitos (2008, p.100). 

 

Em um segundo momento o documento propõe a protagonização do historiador, 

o st ui àu àolha àpolíti oài pli a,àpa aàoàhisto iado ,à olo a -se no presente, com autonomia 

crítica e, porta to,à o oà p otago ista à p. .à Nesteà o te toà a eà desta a à ueà aà p opostaà

u i ula àdoà u soà àdeàfo a àoà p ofesso àhisto iado àeà oàape asàoà histo iado ,à o fo eà

estabelecido no perfil do cursista. Em nossa concepção existe aqui uma certa ambiguidade nas 

proposições, pois esboça-se a intenção conciliar a formação do historiador no campo da História 

Social, sem dissocia-lo do ensino, 

A constituição de um Projeto Político Pedagógico que atenda às especificidades 

inerentes a História Social, ao processo de investigação e à escrita da própria 

História, precisa lidar com uma formulação articulada que não dissocia a 

pesquisa do ensino, e nem tampouco, o ensino da própria produção do 

conhecimento histórico (PPP, 2007, p.8) 

 

Essas prerrogativas parecem apontar para certa inflexão das instituições de ensino 

superior no que se refere a considerar a EJA como campo de atuação de seus egressos, como 

sugere Frade: 

A ausência de uma política de formação específica para o trabalho com jovens 

e adultos e, sobretudo, de um processo de formação /auto formação 

permanente dificulta os avanços necessários na consolidação efetiva dos 

direitos educacionais garantidos constitucionalmente (2009. p.156.). 

 

Ventura 2012, complementa essa linha de raciocínio afirmando que este tipo de 

constatação só reafirma os resultados das várias pesquisas realizadas sobre a relação das 

licenciaturas com a EJA. 

O que reafirma aquilo que já está colocado em vários estudos tanto em relação 

às licenciaturas quanto em relação à EJA: que as licenciaturas consideram a 

formação de professores uma atividade de menor importância e que poucos 
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cursos propõem disciplinas específicas sobre a EJA, nos currículos das 

licenciaturas. (p.76) 

 

Entre as páginas 15 e 22 do documento analisado encontramos um possível articulador 

e t eàpes uisaàeàp ti aàpedagógi a,ài tituladaà á ti ulaç oàdosàNú leosàdeàFo aç o .àápa e eà

aqui a intenção da indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão proposta por meio de 

integração do currículo proposto. No entanto, percebe-se que essa prerrogativa vai se diluindo, 

pois na medida em que avançamos na leitura do documento ele vai retomando a predileção 

pelaà fo aç oà doà histo iado :à estesà ú leosà seà o ple e ta à deà fo aà i teg ada,à

articulando, ensino/pesquisa/extensão (...) capacitando o profissional em História a desenvolver 

um rigoroso trato teórico-histórico e metodológico no processo de elaboração e socialização 

dosà o he i e tos à p. .àDeà fato,àaàa ti ulaç oàe t eàe si oàeàpes uisaà oàseà o etizaà

nesse momento, ficando apenas na esfera das intenções.  

Nas páginas 17 a 22 é apresentado o PIPE – Projeto Integrado de Práticas Educativas I, II 

e III, cujo trato descritivo, culmina no Seminário de Práticas Educativas, sem que nada de 

significativo para a prática pedagógica na Educação de Jovens e Adultos seja mencionado. 

Transferimos nossa expectativa para análise do trecho seguinte, que trata dos Estágios 

Supervisionados I, II, III, IV e V que devem ser desenvolvidos entre o 5º e o 9º períodos do curso 

em epígrafe. O tratamento dessa temática é feito no intervalo das páginas 23 a 26 onde 

encontramos uma possibilidade de diálogo com a formação de professores que possa alcançar 

aàEJá.àEssaàp e ogativaàapa e eà asàe t eli hasà o oàsegue:à Te à o oàfo oàoàe e í ioàdaà

prática docente, que poderá ser desenvolvida em qualquer série (da 5ª a 8ª série) do ensino 

fundamental, do Médio (1º ao 3º ano) ou modalidades alternativas à p. . 

 Vamos encontrar a única menção explicita a Educação de Jovens e Adultos no tópico 

8.1.5.1 do documento que trata das atividades complementares, ficando ainda esta 

possibilidade condicionada à aprovação do colegiado do curso com a ressalva de estar limitado 

aà a gaà ho iaà tetoà deà à ho as,à o oà seà a u ia,à ‘ealizaç oà deà t a alhosà voltadosà aà

educação e/ou alfabetização de jovens e adultos, sem remuneração - sujeito à aprovação do 

olegiadoà à p. . 
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Considerações finais 

 

A análise do Projeto Pedagógico de Curso de Bacharelado e Licenciatura em História da 

FACIP/UFU, nos permitiu constatar que inexiste a intenção de preparar do educador para atuar 

no segmento da Educação de Jovens e Adultos. Essa afirmativa foi empiricamente comprovada, 

quando nos deparamos com as dificuldades já mencionadas no exercício docente na 

modalidade. Nos questionamos se a falta de uma relação mais estreita entre a formação nos 

cursos de licenciatura e a EJA, não pode ser explicada a partir da concepção de que aqueles que 

dei a a à deà seà es ola iza à oà pe íodoà egula ,à oà e e e à aio esà uidadosà o à aà

estruturação para sua formação? De que adianta o esforço de outros segmentos para o avanço 

dessa modalidade de ensino se os cursos de licenciatura não fazem a sua parte, que é preparar 

minimamente o profissional para atuar nesse campo?  

Ventura, a partir de suas experiências com a temática nos traz algumas possibilidades 

de respostas as questões apresentadas, 

   Desse modo, se por um lado, é preciso garantir o direito de acesso à educação a todos, 

com as secretarias estaduais e municipais assumindo suas responsabilidades no que se refere a 

ampliação das matriculas na EJA nas rede públicas de ensino , por outro, é fundamental 

suplantar concepções e ações, construídas historicamente, que entendem a EJA como uma 

modalidade de educação de menor qualidade, uma vez que tais concepções, fornecendo a base 

para as práticas infantilizadoras e assistencialistas, além de desqualificarem o educador, 

distanciam a EJA de um estatuto teórico metodológico próprio (2012, p. 76).         

Diante da análise empreendida no corpo documental do Projeto Pedagógico do Curso 

de História da FACIP/UFU e das considerações extraídas das bases teóricas que sustentam este 

trabalho, podemos concluir que as ações propostas para a formação do educador de jovens e 

adultos são bastante acanhadas, carecem de uma sistematização sólida. No que se refere a 

integração mencionada no Projeto Pedagógico do curso entre bacharelado e licenciatura, 

entendemos que estas ocorrem de forma tímida e incipiente. Percebe-se que são necessárias 

ações mais efetivas da instituição no sentido de criar dispositivos eficazes que viabilizem uma 

formação que também atenda adequadamente o segmento da EJA. 
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RESUMO 

O tema da formação de professores e professoras tem ganhado centralidade nas pesquisas 
acadêmicas. Em específico, a formação continuada tem sido abordada sob diversos 
aspectos, principalmeЧЭО, ЧШ сЦЛТЭШ НКЬ pОЬЪuТЬКЬ ЫОКХТгКНКЬ ЧК pОЫЬpОМЭТЯК НШ “pЫШПОЬЬШЫ 
pОЬЪuТЬКНШЫ” О ЧК МШЧЬШХТНКхуШ НКЬ pКЫМОЫТКЬ ОЧЭЫО uЧТЯОЫЬТНКНОЬ О ЬТЬЭОЦКЬ НО ОЧЬТЧШ 
(estadual e municipal), fomentando programas de formação continuada, principalmente, 
pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). O Laboratório 
de Estudos sobre Escola, Currículo e Educação Física da Faculdade  de Educação Física 
da Universidade Federal de Uberlândia (LECEF/FAEFI/UFU) encontra-se neste âmbito, 
constituindo-se como um espaço aglutinador de professores, professoras  e estudantes que 
têm como objetivo aprofundar o estudo sobre questões relacionadas à instituição escolar, 
o ensino e o planejamento de currículo para a educação física como componente 
curricular, bem como constituir espaços de formação continuada que promovam 
mudanças qualitativas na prática docente. Neste texto descrevemos a fundamentação 
teórica que tem conduzido os cursos de extensão oferecidos por esse laboratório.  

Palavras-chave: Formação continuada; saberes escolares; educação física escolar. 

 

A preocupação com a formação continuada não é tema novo no âmbito das 

políticas educativas (ROMANOWSKI; MARTINS, 2010), no entanto no cenário 

contemporâneo ela tem ganhado certa centralidade. Para Cunha (2013, p. 13 О 14), “[...] 

essa temática coloca-se como um tema inesgotável [...]. Provocou e vem provocando 
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diferentes abordagens de estudo e exigindo desdobramentos na sua análise e 

МШЦpЫООЧЬуШ”. 

De acordo com uma pesquisa realizada por André et al. (1999), a produção 

acadêmica sobre o tema da formação no Brasil (incluindo a inicial e a continuada), 

praticamente dobrou entre os anos de 1990 e 1996, passando de 460 em 1990, para 834, 

em 1996, com nítida concentração no tema da formação inicial. Esse quadro se mantém 

até 1998, conforme pesquisa de Brzezinski e Garrido (2001). Em outra pesquisa 

(ANDRÉ, 2006), abarcando até o ano de 2002, aponta para o foco que foi dado na 

identidade e na profissionalização docente, bem como para o crescimento das 

investigações sobre as políticas de formação de professores e professoras, a partir do final 

da década de 1990 e início dos anos 2000. Garrido e Brzezinski (2006) destacam as 

pОЬЪuТЬКЬ ЫОКХТгКНКЬ ЧК pОЫЬpОМЭТЯК НШ “pЫШПОЬЬШЫ pОЬЪuТЬКНШЫ” О ЧК МШЧЬШХТНКхуШ НКЬ 

parcerias entre universidades e sistemas de ensino (estadual e municipal), fomentando 

programas de formação continuada, principalmente, pós Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96 (LDBEN 9394/96). Esses dados corroboram para que o tema 

formação de professores e professoras se constitua em um campo específico de estudo 

(GARCÍA, 2009), o que foi comprovado pelo estudo desenvolvido por André (2010). 

Gatti (2012) afirma que as questões ligadas à formação de professores e 

professoras emergem, principalmente, a partir dos anos 2000, em decorrência das 

políticas de avaliação educacional, tanto em âmbito nacional quanto no dos estados e 

municípios, resultantes dos processos de reformas educativas. De acordo com Gatti e 

BКЫЫОЭШ (2009, p. 199) “Hп uЦК РЫКЧНО ЦШЛТХТгКхуo em torno do assunto, a produção 

teórica é crescente, [...] os sistemas de Educação investem cada vez com maior frequência 

ЧШ ОЧЬКТШ НО КХЭОЫЧКЭТЯКЬ НО ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК НО pЫШПОЬЬШЫОЬ.” 

O Laboratório de Estudos sobre Escola, Currículo e Educação Física da Faculdade 

de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (LECEF/FAEFI/UFU) 

encontra-se neste âmbito. E, desta forma, constitui-se como um espaço aglutinador de 

professores, professoras e estudantes que têm como objetivo aprofundar o estudo sobre 

questões relacionadas à instituição escolar, o ensino e o planejamento de currículo para a 

educação física como componente curricular, bem como constituir espaços de formação 

continuada que promovam mudanças qualitativas na prática docente.  
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Nos anos 2007, 2008, 2009 e 2010 foram organizados e oferecidos cursos de 

extensão no espaço de formação continuada da Rede Municipal de Ensino no Centro 

MuЧТМТpКХ НО EЬЭuНШЬ О PОЬЪuТЬКЬ EНuМКМТШЧКТЬ “JuХТОЭК DТЧТг” (CEMEPE), МuУКЬ 

temáticas visaram o desenvolvimento de uma sequência de estudos, sendo: currículo e 

planejamento de ensino, organização dos conteúdos de ensino, sistematização da prática 

pedagógica e os conteúdos de ensino e sua relação com o processo de aprender. 

Antunes e Amaral (2015) discorrem acerca destes projetos de extensão destacando 

que  

 
A necessidade de recolocar a prática pedagógica como centro da 
reflexão nos processos de formação continuada tem provocado o 
surgimento de experiências de parcerias Universidade/Escola, em 
diversos estados do país. A fertilidade destas experiências tem 
contribuído para aproximar estes dois espaços de produção de 
conhecimento, tornando possível o diálogo entre pesquisadores e 
pesquisadoras da academia e professores/pesquisadores, 
professoras/pesquisadoras da educação básica. (p.113 e 114). 
 

Em 2011, em função de mudanças na orientação político-pedagógica na Rede 

Pública Municipal de Ensino, optou-se pela organização de um grupo de estudos que 

passou a se reunir nas dependências da Faculdade de Educação Física (FAEFI). Ao longo 

de 2012 foram realizados estudos no sentido do aprofundamento teórico acerca das 

questões que envolvem a docência, além da elaboração coletiva do planejamento de temas 

de ensino para a educação física escolar.  

Com a inserção do curso de educação física no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID/UFU), o grupo passou a trabalhar de forma articulada a esse 

programa. Nesse sentido, tornou-se necessária a consolidação de um espaço 

institucionalizado na FAEFI, que garantisse as condições para a manutenção e ampliação 

do trabalho coletivo, articulando-o com a formação inicial, com a pesquisa e a extensão 

bem como com o PIBID, o Estágio Supervisionado e o Projeto Integrado de Prática 

Educativa (PIPE). Criou-se, então o LECEF/FAEFI/UFU que é um espaço para o 

desenvolvimento do tripé ensino-pesquisa-extensão, que amplia seu espectro de atuação 

para além dos muros da universidade. 
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Ao longo dos últimos anos, e mesmo antes da formalização do laboratório na 

FAEFI em 2013, este coletivo vem trabalhando no sentido de contribuir para o ensino da 

educação física escolar a partir da problematização acerca do conhecimento e dos saberes 

escolares e sua relação com a dimensão social/política da realidade. 

O LECEF/FAEFI/UFU procura também dentre os seus objetivos:  

1) Desenvolver estudos sobre a educação física como componente curricular, os 

temas e conteúdos de ensino que lhe são pertinentes. 

2) Constituir espaços de formação continuada para professores e professoras da 

Educação Básica, por meio da realização de cursos de extensão, especialização, 

encontros, seminários ou eventos científicos que promovam a reflexão coletiva 

e a socialização de conhecimentos. 

3) Desenvolver estudos a respeito da escola, seus determinantes sócio-políticos e 

suas possibilidades como ferramenta de transformação social. 

4) Contribuir para a melhoria da qualidade da formação de professores e 

professoras na UFU, especialmente no curso de Educação Física, por meio de 

ações articuladas com outras licenciaturas, dentro e fora da UFU.  

5) Aproximar a formação inicial de professores e professoras do cotidiano escolar, 

buscando valorizar o exercício da docência e estabelecer um diálogo 

permanente entre estudantes, professores e professoras. 

6) Divulgar a produção coletiva do grupo por meio de publicações em diferentes 

meios (revistas, livros, congressos). 

Convencidas da necessidade de continuar um trabalho de formação continuada no 

sentido da aproximação universidade/escola, a temática central proposta para o curso de 

extensão do ano de 2015 foi “PХКЧОУКЦОЧЭШ НО МuЫЫíМuХШ ЧК educação física escolar: 

produхуШ НО ЦКЭОЫТКТЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ”. Na ocasião, foram elencados como subtemas: as 

teorias de currículo, os fundamentos do planejamento, a produção de materiais 

curriculares e a relação conteúdo/método no processo de ensinar e aprender. 

Para o desenvolvimento do curso de extensão foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

1) Estudar as teorias críticas de currículo. 
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2) Compreender o planejamento como elemento constitutivo do trabalho docente, 

identificando suas dimensões macro e microcurriculares, bem como suas 

possibilidades de materialização numa perspectiva crítica. 

3) Ampliar a reflexão sobre a realidade educacional no sentido de identificar o lugar 

da educação física e sua contribuição para a elevação da consciência crítica dos 

estudantes, professores e professoras. 

4) Estimular os professores e as professoras participantes do curso a se envolverem 

na organização do trabalho coletivo em seu ambiente escolar, com a finalidade de 

legitimar a educação física como componente curricular. 

5) Aproximar a formação inicial de professores e professoras do cotidiano escolar, 

buscando valorizar o exercício da docência e estabelecer um diálogo permanente 

entre estudantes, professores e professoras. 

6) Contribuir para a consolidação da autonomia e da autoria pedagógica dos 

professores e das professoras nos diferentes espaços em que exercem a docência. 

IЧТМТКЦШЬ, ОЧЭуШ, Ш ОЬЭuНШ ЬШЛЫО КЬ “ЭОШЫТКЬ НШ МuЫЫíМuХШ”, МШЦ ЛКЬО ЧШ ЭОбЭШ de 

Silva (2010). O autor, neste texto, ressalta que a questão central de toda teoria sobre o 

МuЫЫíМuХШ ц: “QuКХ МШЧСОМТЦОЧЭШ se deve ensinar?”. Isso implica em escolhas e, portanto, 

seleção.  

Desta forma, justificar a educação física na escola de maneira a contribuir para 

ЬОu ЫОМШЧСОМТЦОЧЭШ О ЯКХШЫТгКхуШ, ЭОЦ МШЦШ МОЫЧО К ЪuОЬЭуШ НШ МШЧСОМТЦОЧЭШ (“Ш ЪuО 

ОЧЬТЧКЫ”). PШЫ ТЬЬШ НОПОЧНОЦШЬ uЦ pЫШМОЬЬШ НО ЬОХОхуШ НО МШЧСОМТЦОЧЭШЬ ЪuО pШЬЬК 

permitir saltos qualitativos na aprendizagem dos estudantes, bem como colaborar para 

uma formação ampliada dos mesmos. A elaboração coletiva de currículo se constitui em 

um processo demorado e parece não atender as demandas imediatas da sala de aula. 

Entretanto, consideramos que, à médio e longo prazo, esse processo contribui para 

construção do que Freire (2012) chama de autoridade docente. E sobre a autoridade 

docente o autor esclarece:  

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, 
a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade 
docente se exerce ausente desta competência. O professor que não leve 
a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à 
altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de 
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sua classe. Isso não significa, porém, que a opção e a prática 
democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua 
competência científica. Há professores e professoras cientificamente 
preparados mas autoritários a toda prova. O que quero dizer é que a 
incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. (p. 
89 e 90).  

EЬЭО ПЫКРЦОЧЭШ МШЫЫШЛШЫК МШЦ К ОЬЬшЧМТК НШ ЪuО ЯТЦШЬ НОПОЧНОЧНШ МШЦШ pЫШУОЭШ 

НО ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК pКЫК pЫШПОЬЬШЫОЬ О pЫШПОЬЬШЫКЬ НО ОНuМКхуШ ПíЬТМК: НО ЪuО Ш 

pЫШПОЬЬШЫ О К pЫШПОЬЬШЫК КЧЭОЬ НО pОЧЬКЫОЦ ОЦ ОЧЬТЧКЫ, pЫОМТЬКЦ КpЫОЧНОЫ; pКЫК 

КpЫОЧНОЫОЦ НО ЦКЧОТЫК ЪuКХТПТМКНК ц pЫОМТЬШ ОЬЭuНКЫ. SО ЧШЬ pЫШpuЬОЫЦШЬ К ЭЫТХСКЫ ШЬ 

МКЦТЧСШЬ НО uЦК ПШЫЦКхуШ КЦpХТКНК О МЫíЭТМК pКЫК ЧяЬ О pКЫК ЪuОЦ ОЧЬТЧКЦШЬ, НОЯО 

СКЯОЫ НТЬpШЬТхуШ pКЫК Ш ОЬЭuНШ, ЫОПХОбуШ О НТпХШРШ.  

Soares et. al (2012) justificam que a função social do currículo é ordenar a reflexão 

pedagógica dos estudantes de maneira que eles possam pensar a realidade social por meio 

de uma lógica dialética. Já que a escola não produz o conhecimento científico, ela deve 

apropriar-se dele, dando tratamento metodológico de modo a facilitar a apreensão pelos 

estudantes. A escola fica então, com a tarefa de desenvolver a reflexão pedagógica sobre 

esse conhecimento. 

O trabalho coletivo é um dos grandes enfrentamentos para o trabalho docente e, 

neste sentido, o desafio vivenciado nesse espaço de formação, visa auxiliar na superação 

dessa dificuldade tão presente no cotidiano escolar e ao mesmo tempo suscitar 

possibilidades de ampliação e o fortalecimento desse princípio, que para nós é 

fundamental. 

Além disso, a intenção, com esse tipo de ação, é colocar a prática pedagógica no 

centro das discussões sobre a formação continuada. Conforme nos alerta Freire (2012) o 

momento fundamental está exatamente no movimento dinâmico e dialético que envolve 

o fazer e o pensar sobre o fazer, o instante especial em que se dá a reflexão consciente e 

crítica sobre a prática. 

Quando pensamos a formação humana para além da racionalidade técnica, 

compreendemos que a prática pedagógica não supõe apenas a aplicação de técnicas e 

procedimentos previamente disponíveis nos livros e manuais didáticos, voltados 

unicamente para a execução dos aspectos técnicos do movimento, mas deve tratar-se, em 

última instância, de uma reflexão sobre a realidade, e as necessidades pedagógicas 
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orientadas para uma inserção crítica no mundo. É necessário que o ato de planejar seja 

assumido como um processo permanente de formação continuada do professor, buscando, 

assim, escapar de modismos ou receitas.  

Os processos de formação continuada devem propiciar também a autonomia 

docente. Nos dizeres de García (2009), para quem formação continuada é sinônimo de 

НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ pЫШПТЬЬТШЧКХ, “QuКХЪuОЫ НТЬМuЬЬуШ ЬШЛЫО Ш НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ pЫШПТЬЬТШЧКХ 

deve tomar em consideração o significado do que é ser um profissional e qual o grau de 

КuЭШЧШЦТК НОЬЭОЬ pЫШПТЬЬТШЧКТЬ ЧШ ОбОЫМíМТШ НШ ЬОu ЭЫКЛКХСШ.” (p. 12). 

Essa fala se aproxima do conceito freireano de autonomia, eivado de 

empoderamento dos sujeitos.  

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é um processo, 
é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 2012, p. 105) 

OЬ pЫШРЫКЦКЬ НО ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК НОЯОЦ, pШЫЭКЧЭШ, МШЧЬЭТЭuТЫ-ЬО ОЦ 

КЦЛТОЧЭОЬ ЪuО pЫШpШЫМТШЧОЦ КШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ О рЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ ШpШЫЭuЧТНКНОЬ НО 

ОбpОЫТОЧМТКЫОЦ ОЬЬК КuЭШЧШЦТК. LОЦЛЫКЧНШ ЬОЦpЫО НШ КХОЫЭК НО FЫОТЫО (2012): “NТЧРuцЦ 

ц ЬuУОТЭШ НК КuЭШЧШЦТК НО ЧТЧРuцЦ.” (p. 105). 

GКНШЭЭТ О RШЦуШ (2000, p. 44) ЫОЬЬКХЭКЦ К ТЦpШЫЭсЧМТК НК КuЭШЧШЦТК ЧШ сЦЛТЭШ 

ЦКТЬ КЦpХШ, Шu ЬОУК ЧК ОЬМШХК. E, КПТЫЦКЦ ЪuО Ш ЭОЫЦШ КuЭШЧШЦТК НК ОЬМШХК ОЧМШЧЭЫК ЬuК 

ПuЧНКЦОЧЭКхуШ ЧК CШЧЬЭТЭuТхуШ FОНОЫКХ НО 1988, ЪuО ЭЫКг МШЦШ pЫТЧМípТШЬ ЛпЬТМШЬ Ш 

pХuЫКХТЬЦШ НО ТНОТКЬ О НО МШЧМОpхõОЬ pОНКРяРТМКЬ О К РОЬЭуШ НОЦШМЫпЭТМК НШ ОЧЬТЧШ 

púЛХТМШ. PКЫК ШЬ КuЭШЫОЬ “Д...] К ХuЭК pОХК КuЭШЧШЦТК ц uЦК ХuЭК НОЧЭЫШ НШ ТЧЬЭТЭuíНШ, МШЧЭЫК 

Ш ТЧЬЭТЭuíНШ, pКЫК ТЧЬЭТЭuТЫ ШuЭЫК МШТЬК”; ОбТРО, pШТЬ, К МЫТКхуШ НО ЧШЯКЬ ЫОХКхõОЬ ЬШМТКТЬ 

ЪuО ЬО МШЧЭЫКpõОЦ рЬ ЫОХКхõОЬ КuЭШЫТЭпЫТКЬ КТЧНК ЭуШ pЫОЬОЧЭОЬ ЧШ сЦЛТЭШ ОЬМШХКЫ. PШЫ ТЬЬШ 

К шЧПКЬО НКНК р КuЭШЧШЦТК ЧШ МuЫЬШ НО ОбЭОЧЬуШ ЧШ КЧШ НО 2015. 

A ЭОЦпЭТМК НШ МuЫЬШ, ЧК ЬuК ЯОЫЬуШ pКЫК Ш КЧШ НО 2016, КТЧНК ОЦ КЧНКЦОЧЭШ, ОЬЭп 

ТЧЭТЭuХКНК: “A ЫОХКхуШ МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ ЧШ pЫШМОЬЬШ НО ОЧЬТЧКЫ О КpЫОЧНОЫ ЧК ОНuМКхуШ 

ПíЬТМК ОЬМШХКЫ: pЫШНuхуШ НО ЦКЭОЫТКТЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ”. NОЬЭО МuЫЬШ ЫОЭШЦКЦШЬ К 

pЫШЛХОЦпЭТМК НК ЫОХКхуШ МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ ЧШ ТЧЭuТЭШ НО ЫОКПТЫЦКЫ К ЧОМОЬЬТНКНО НО ЪuО ШЬ 

pЫШПОЬЬШЫОЬ О КЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ ЬО ШМupОЦ НО pХКЧОКЫ Ш pЫШМОЬЬШ НО ОЧЬТЧШ НОЬНО К 
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ОХКЛШЫКхуШ МuЫЫТМuХКЫ, Ш ЪuО ОбТРО pОЧЬКЫ ЧШ ЭТpШ НО МШЧСОМТЦОЧЭШ К ЬОЫ КЛШЫНКНШ О ЧШЬ 

pЫШМОЬЬШЬ НО ЬОХОхуШ О ШЫРКЧТгКхуШ ОЦ МКНК КЧШ НК ОЬМШХКЫТгКхуШ. EЬЭК ЧОМОЬЬТНКНО ЬО 

КЬЬОЧЭК ЧШ pЫТЧМípТШ НК КuЭШЫТК pОНКРяРТМК, ЬОРuЧНШ Ш ЪuКХ ЪuОЦ МШЧНuгТЫп Ш pЫШМОЬЬШ 

НО ОЧЬТЧШ ц ЪuОЦ НОЯО pХКЧОУп-ХШ. Ou ЬОУК, pХКЧОУК ЪuОЦ ОбОМuЭК. 

 O МuЫЬШ НО ОбЭОЧЬуШ ЪuО ОЬЭп ЬОЧНШ ШПОЫОМТНШ ОЦ 2016 ЬО КЦpХТК МШЦ ЫОХКхуШ КШ 

НО 2015 ЧК ЦОНТНК ОЦ ЪuО ЭОЦ МШЦШ pЫШpяЬТЭШЬ: 

1) RОПХОЭТЫ ЬШЛЫО К ЫОКХТНКНО ОНuМКМТШЧКХ ЛuЬМКЧНШ ТНОЧЭТПТМКЫ Ш ХuРКЫ НК ОНuМКхуШ 

ПíЬТМК ЧК ОНuМКхуШ ОЬМШХКЫ О ЬuК МШЧЭЫТЛuТхуШ pКЫК К ОХОЯКхуШ НК МШЧЬМТшЧМТК МЫíЭТМК 

НШЬ/НКЬ ОЬЭuНКЧЭОЬ О pЫШПОЬЬШЫОЬ/pЫШПОЬЬШЫКЬ. 

2) EХКЛШЫКЫ ЦКЭОЫТКТЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ pКЫК К ОНuМКхуШ ПíЬТМК ОЬМШХКЫ. 

3) PЫШpТМТКЫ ЯТЯшЧМТКЬ ЪuО uЭТХТгКЦ КЬ TОМЧШХШРТКЬ НК IЧПШЫЦКхуШ О CШЦuЧТМКхуШ 

(TICЬ) ЧК ОНuМКхуШ ПíЬТМК ОЬМШХКЫ. 

4) EЬЭТЦuХКЫ Ш НОЛКЭО ЬШЛЫО ЭОЦКЬ НК ОНuМКхуШ ЫОХКМТШЧКЧНШ-ШЬ МШЦ К ОНuМКхуШ 

ПíЬТМК ОЬМШХКЫ. 

SКЯТКЧТ (2010), ЪuО ОЦ ЬОuЬ ОЬЭuНШЬ ЭЫКЭК НК ЫОХКхуШ ОЧЭЫО МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ, 

ЬТЬЭОЦКЭТгШu ШЛЫКЬ ЬШЛЫО МuЫЫíМuХШ О ЭЫКЛКХСШ pОНКРяРТМШ ЪuО, НО КХРuЦК ПШЫЦК, ЯОЫЬКЦ 

ЬШЛЫО К ЫОХКхуШ ОЧЭЫО КЬ НТЬМТpХТЧКЬ ОЬМШХКЫОЬ О ШЬ ЬКЛОЫОЬ НО ЫОПОЫшЧМТК (КЬ МТшЧМТКЬ, pШЫ 

ОбОЦpХШ). A КuЭШЫК НОПОЧНО ЪuО ц pЫОМТЬШ ШЫРКЧТгКЫ Ш МuЫЫíМuХШ О ШЬ pЫШРЫКЦКЬ НШЬ 

МШЦpШЧОЧЭОЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ НО ЦШНШ К КpЫШбТЦКЫ ШЬ МШЧЭОúНШЬ НО ОЧЬТЧШ НКЬ НТЯОЫЬКЬ пЫОКЬ 

НШ ЬКЛОЫ ОХКЛШЫКНШ. NШ ЦКpОКЦОЧЭШ НО ОЧПШЪuОЬ ЪuО МШЧЬЭКЦ НО pЫШНuхõОЬ ЬШЛЫО 

МuЫЫíМuХШ О НТНпЭТМК, ЫОКХТгКНШ pОХК КuЭШЫК, ОЧМШЧЭЫКЦШЬ ТЦpШЫЭКЧЭОЬ ЫОПХОбõОЬ ЬШЛЫО Ш 

ЬКЛОЫ ОЬМШХКЫ, ЪuО ЬuЛЬТНТКЫКЦ ЧШЬЬКЬ НТЬМuЬЬõОЬ ЬШЛЫО К ЫОХКхуШ МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ ЧШ 

ОЧЬТЧШ НО ОНuМКхуШ ПíЬТМК. 

AЬ ЪuОЬЭõОЬ МШХШМКНКЬ pШЫ SКЯТКЧТ (2010) ОЦ ЭШЫЧШ НШ SКЛОЫ EЬМШХКЫ (O ЪuО ц, ОЦ 

ЪuО МШЧЬТЬЭО О ЪuКХ ЬuК ОЬpОМТПТМТНКНО? CШЦШ ц МШЧЬЭТЭuíНШ, МЫТКНШ, ТЧЯОЧЭКНШ, 

ЫОТЧЯОЧЭКНШ? CШЦШ ц ШЫРКЧТгКНШ, pКЫК ПТЧЬ НО ОЧЬТЧШ, О МШЦШ ц ЭЫКЧЬЦТЭТНШ/КЬЬТЦТХКНШ?) 

ЭКЦЛцЦ НОЯОЫТКЦ ЬОЫ МШРТЭКНКЬ ЧШ pЫШМОЬЬШ НО ОХКЛШЫКЫ Ш МuЫЫíМuХШ ОЦ ОНuМКхуШ ПíЬТМК, 

МШЧЬТНОЫКЧНШ КТЧНК ШЬ pЫОЬЬupШЬЭШЬ НК КЧпХТЬО НК КuЭШЫК: 1) К ЫОХКхуШ МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ 

ТЦpХТМК К ЫОХКхуШ ЬuУОТЭШ/ШЛУОЭШ; 2) МКpЭКЫ К ЫОХКхуШ НТКХцЭТМК МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ ЫОЪuОЫ 

МКpЭuЫКЫ К ОЬЭЫuЭuЫК НШ ШЛУОЭШ (МШЧСОМТЦОЧЭШЬ/МШЧЭОúНШЬ) О К ОЬЭЫuЭuЫК НШ ЬuУОТЭШ 

(КХuЧШ/К/pЫШПОЬЬШЫ/К); 3) ЧК НТКХцЭТМК НШ pЫШМОЬЬШ pОНКРяРТМШ, К ЫОХКхуШ МШЧЭОúНШ/ЦцЭШНШ 
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ТЦpХТМК К ЫОХКхуШ МuЫЫíМuХШ/НТНпЭТМК. O ЪuО ЬТРЧТПТМК, pОЧЬКЫ Ш МuЫЫíМuХШ ЬОЦ pОЫНОЫ НО 

ЯТЬЭК К НТЦОЧЬуШ НТНпЭТМК НШ pЫШМОЬЬШ pОНКРяРТМШ О pОЧЬКЫ ШЬ ЦцЭШНШЬ НО ОЧЬТЧШ-

КpЫОЧНТгКРОЦ ЧуШ НОТбКЧНШ ОЦ ЬОРuЧНШ pХКЧШ, К НТЦОЧЬуШ МuЫЫТМuХКЫ НШ pЫШМОЬЬШ 

pОНКРяРТМШ. 

Na discussão realizada, tanto por Bracht (1996, 2005) quanto Soares (1996), sobre 

o conhecimento e especificidade do componente curricular educação física, fica evidente 

para nós que as diferenças entre as expressões35 epistemológica e historicamente 

utilizadas para designar o objeto da educação física escolar, estão para além dos nomes e 

suas diferenças terminológicas. Entre estas há grandes diferenças no plano pedagógico e 

da finalidade da educação física, da sua contribuição em termos de projeto de educação, 

em razão das matrizes de ciência na qual estes objetos se apoiam.  

Isto posto, optamos por concordar com Bracht (2005) de que devemos utilizar a 

categoria cultura para nos referirmos àquilo que caracteriza o objeto de ensino do 

componente curricular educação física. Esse entendimento abre possibilidades para uma 

construção nova do objeto da educação física à medida que contribui para sua 

desnaturalização. Compreender as práticas corporais como construções históricas nos 

permite entender os sentidos e significados a elas atribuídos nos contextos culturais em 

que foram e são produzidas pelo homem.  

Segundo Forquin (1993, apud BRACHT, 2005), a transmissão da cultura é o que 

justifica o empreendimento educativo. Considerando a afirmativa desse autor, Bracht 

(2005) coloca que se a educação física escolar pretende se aliar a esse empreendimento 

educativo e afirmar-se como componente curricular, ela deve identificar qual parcela da 

cultura será sua tarefa ensinar.  

Ao seu modo, Soares (1996) indica que o objeto de ensino da educação física são 

práticas humanas codificadas ao longo da história da humanidade que se constituíram em 

acervo cultural, em objeto de ensino. 

                                                           
35 Atividades física, atividades físico-esportivas e recreativas; movimento ginástico europeu; movimento 
esportivo; movimento humano ou movimento corporal, motricidade humana ou ainda movimento humano 
consciente; psicomotricidade; cultura corporal de movimento; cultura corporal; cultura física; cultura de 
movimento.  
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Quando Saviani (2010) define que o conteúdo do processo pedagógico são os 

conhecimentos cuja assimilação/apropriação a escola deve propiciar aos educandos e às 

educandas, interpretamos então, que os conteúdos da educação física na escola não são 

as ginásticas, os esportes, as danças etc., mas todo o conhecimento que podemos ensinar 

sobre eles. Seja sua história, sua técnica, as formas pelas quais estas práticas foram e estão 

sendo institucionalizadas, dentre outros.  

Se não são conteúdos, o que são afinal, as ginásticas, os esportes, as danças, os 

jogos não esportivos, as lutas? No âmbito do curso de extensão, para melhor explicitar 

nosso entendimento utilizamos a metáfora de um pote. Pensemos, na ginástica por 

exemplo, como um pote fechado. O que é possível visualizarmos? Apenas sua aparência. 

Para nós ela se constitui em um tema, algo mais amplo. Para conhecermos mais e melhor 

sobre esse tema, precisamos olhá-lo para além das aparências. E isso só é possível 

conhecendo seu conteúdo. São os conhecimentos sobre o tema, ou seja, os conteúdos que 

podem transformar a visão que o aluno tem sobre esse tema.  

Os temas de ensino, foram então conceituados por nós, como produções culturais, 

práticas sociais, atividades humanas e os fenômenos a elas relacionados que, para serem 

reconhecidos e compreendidos, devem ser problematizados nas aulas de educação física. 

E os conteúdos de ensino são conhecimentos sobre os temas que se pretende ensinar.  

Não esquecendo que a apropriação desses conhecimentos, numa perspectiva de 

formação humana para emancipação, deve garantir a compreensão das práticas sociais 

para além das aparências. No exercício de produção e organização de saberes escolares, 

na forma de conteúdos de ensino, as bases epistemológicas do conhecimento veiculado 

também devem ser tratadas nas aulas de educação física escolar. Se na escola o que se 

aprende nessas aulas não se diferenciar do que o aluno encontra fora da escola, a 

existência ou permanência desse componente curricular na instituição escolar pode 

tornar-se questionável. Nossa legitimidade como matéria de ensino relaciona-se 

diretamente à epistemologia do conhecimento tratado nas aulas de educação física. Por 

isso SaviaЧТ (2010, p. 147) ЧШЬ КpШЧЭК ЪuО “Д...] Ш ЬКЛОЫ ОЬМШХКЫ НОЯО КpЫШбТЦКЫ-se do 

saber científico, filosófico, metódico, crítico, reflexivo, erudito, enfim, os que integram o 

КМОЫЯШ МuХЭuЫКХ ШЫРКЧТгКНШ, ЬОЧНШ ОЬЭОЬ, ШЛУОЭШ НК МШЧЯОЫЬуШ pОНКРяРТМК”. 
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Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito do curso de extensão, se junta a outras ações 

que já foram e/ou estão sendo desenvolvidas por professores e professoras das 

universidades com a finalidade de ampliar os espaços de formação continuada, bem como 

as alternativas para o envolvimento e a organização coletiva dos/das profissionais das 

escolas públicas, na busca da transformação da prática educativa. 

OЬ МuЫЬШЬ НО ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК ЪuО Ш LECEF/FAEFI/UFU ЭОЦ ШПОЫОМТНШ КШЬ 

pЫШПОЬЬШЫОЬ О pЫШПОЬЬШЫКЬ НКЬ ЫОНОЬ púЛХТМКЬ НО ОЧЬТЧШ ЭОЦ ЛuЬМКНШ МШХШМКЫ ОЦ ОЯТНшЧМТК 

Ш ЪuО Ш pЫШПОЬЬШЫ О К pЫШПОЬЬШЫК Уп ПКгОЦ, Шu МШЧЬОРuОЦ ПКгОЫ. PЫШМuЫКЧНШ, КШ ЦОЬЦШ 

ЭОЦpШ, МШЦpЫООЧНОЫ К ЫОКХТНКНО, МШЧЭОбЭuКХТгКЧНШ-К О, ЭКЦЛцЦ, pЫШНuгТЧНШ КхõОЬ ЪuО 

pШЬЬКЦ ЬОЫ НОЬОЧМКНОКНКЬ К pКЫЭТЫ НОЬЭК ЦОЬЦК pЫпЭТМК НО ЬuУОТЭШЬ МШЧМЫОЭШЬ, ЪuО 

ЫОЬuХЭОЦ ОЦ ЦuНКЧхКЬ ЬТРЧТПТМКЭТЯКЬ, pЫТЧМТpКХЦОЧЭО ЧШ pЫШМОЬЬШ НО МШЧЬЭЫuхуШ НШЬ 

ЬКЛОЫОЬ ОЬМШХКЫОЬ. 
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FORMAÇÃO E CONCEPÇÃO DO DOCENTE OUVINTE NA INCLUSÃO DO 
EDUCANDO SURDO. 

 

 

Resumo: 

 

Sabe-se que a inclusão de educandos surdos tem sido tema de diversos debates em 
âmbito nacional e internacional uma vez que envolve uma língua, uma cultura e uma 
forma de ver e  apreender o mundo diferente daquele já habituado pelo professor 
ouvinte. O presente estudo busca refletir sobre a prática docente do professor ouvinte 
em relação à inclusão do educando surdo e tem como objetivo compreender qual a 
formação docente que orienta a prática pedagógica e as interações entre professor 
ouvinte e educando surdo, no ensino regular, em duas escolas públicas da educação 
básica, localizadas no município de Uberaba, Triângulo Mineiro, nos dias atuais. Para o 
desenvolvimento deste estudo optou-se pela pesquisa de cunho qualitativo, em que os 
participantes entrevistados serão os docentes ouvintes e os discentes surdos, cujos 
depoimentos  explicitarão suas impressões, práticas, sentimentos, perspectivas atuais e 
futuras em relação à inclusão de surdos no ensino regular. Após a realização das 
entrevistas será feita a tabulação dos dados para a composição do relatório final da 
pesquisa.  
 
 
Palavras/termos-chave: formação de professores – inclusão – educando surdo. 
 
 
Categoria: Simpósio 3 – Didática e Formação de Professores 

Modalidade: Comunicação Oral 
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Florence Alves Pereira de Queiroz36 

Maria Célia Borges37 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

florence.apqueiroz@gmail.com 

marcelbor@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

A inclusão educacional de crianças e jovens com deficiência começou a ser debatida 

enfaticamente a partir da década de 1990, quando ocorreu a Conferência Mundial de 

Educação para TodoЬ ЧК TКТХсЧНТК: “CШЧПОЫшЧМТК НО JШЦЭТОЧ” (5 К 9 НО ЦКЫхШ НО 1990) 

e neste encontro organizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação e Cultura), foi elaborada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

A partir dela, os países participantes tinham como meta ir em busca da satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem para todos e tornar a educação fundamental 

universal ampliando as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. 

Em 1994, na Espanha, foi elaborada a Declaração de Salamanca que trouxe mais força 

ao movimento inclusivo afirmando que: 

 

 [...] aqueles com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los 
dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades. (SALAMANCA, 1994, p. 1) 
 

Em âmbito nacional podemos citar a própria Constituição Federal (1988), que traz no 

seu Art. 205, a Educação como um direito de TODOS; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o Plano 

                                                           
36 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós- Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro – Uberaba – MG. 
37 Doutora pela PUC-SP no Programa de Educação/Currículo. Pós-doutora em Educação pela FEUSP, no 
programa do Dpto. Filosofia da Educação e Ciências da Educação.  Professora ASSOCIADA na 
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. 
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mailto:marcelbor@gmail.com
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Nacional de Educação (2014) e mais recentemente, a Lei 13.146, Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com deficiência de 2015 que traz o seguinte texto: 

 

 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
(BRASIL, 2015, p. 07) 
 

Observa-se que, seguindo as diretrizes internacionais e conforme os documentos 

nacionais, o Brasil vem adotando uma política educacional inclusiva em todos os 

âmbitos, federal, estadual e municipal há algum tempo e com o intuito de incluir as 

pessoas com deficiência no ensino regular, o Ministério da Educação criou a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para contribuir 

com os avanços relacionados a esta temática e constituir políticas públicas que 

promovessem uma educação de qualidade para todos os alunos no ensino regular. 

No caso específico da pessoa Surda ressalta-se a existência de pelo menos dois 

documentos fundamentais que garantem a inclusão destas pessoas no ensino regular, 

respeitando a sua singularidade linguística.  O primeiro é a Lei 10.436/02 que reconhece 

a língua de sinais como: 

 

[...] a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de 
ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil.(BRASIL, 2002) 

 

O segundo documento é o Decreto 5.626/05, que regulamenta a Lei 10.436 e dispõe 

sobre a inclusão da disciplina de Libras como exigência curricular nos cursos de 

formação de professores e fonoaudiologia, além de explicitar a formação específica do 

professor para atuar em sala de aula com o aluno surdo, a formação do instrutor e 

intérprete de Libras bem como o ensino da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, 
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como segunda língua e a organização do ensino bilíngue na escola regular para que haja 

verdadeiramente a inclusão do aluno surdo.  

Sob o amparo destes dois documentos importantíssimos, a comunidade surda conquista 

o tão almejado respaldo legal quanto à acessibilidade aos espaços sociais e 

educacionais, à valorização e principalmente ao respeito às suas especificidades 

linguísticas e culturais. 

Entretanto, mesmo com a existência de políticas públicas específicas na área da surdez, 

ainda há um caminho longo a ser percorrido em relação à valorização e aceitação da 

língua de sinais enquanto língua legítima da comunidade surda e também em relação à 

inclusão do aluno Surdo no ensino regular, uma vez que sob a alegação da dificuldade 

de comunicação, essa inclusão tem sido muitas vezes maquiada por professores, 

gestores e pelos próprios alunos surdos que aceitam esta condição sem reivindicar seus 

direitos de aprendizagem. 

 Assim entende-se que, no momento, afirmar que o modelo educacional vigente 

consegue abarcar todo e qualquer tipo de aluno, seria audacioso. A percepção deste 

cenário pelo senso comum reduz a discussão das políticas públicas inclusivistas quanto 

ao acesso à escola para todos e esquece de refletir e debater sobre as políticas públicas 

de permanência de todos esses alunos na escola. 

Portanto, para que haja a consolidação do processo de educação inclusiva pressupõe que 

haja transformações múltiplas no sistema regular de ensino e essas transformações vão 

desde adaptações de infraestrutura, à formação continuada dos professores envolvidos 

no processo e até mesmo a uma reforma no projeto político pedagógico da escola que 

permita a construção da estrutura curricular contemplando princípios reais de uma 

proposta voltada para a diversidade.  

No que tange à formação continuada do professor, observa-se que há falhas gritantes 

neste processo e que toda esta ressignificação do papel da escola com a proposta da 

educação inclusiva chegou de forma impositiva, fazendo com que esse professor fosse 

obrigado a aceitar o aluno com deficiência sem ao menos ter sido preparado 

academicamente, psicologicamente e emocionalmente para lidar com o novo e com o 

desconhecido. Em consequência disso, percebe-se a construção de uma relação 

alicerçada na incerteza, na insegurança, na dúvida e no vazio trazendo prejuízos para o 
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próprio professor que sente-se impotente frente  à situação imposta, mas, principalmente 

para o aluno que sente-se sozinho, isolado e incompreendido. 

Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver um estudo que reflita sobre a 

inclusão do aluno Surdo no ensino regular mas, na perspectiva do professor ouvinte, 

tentando entender qual é a sua visão sobre a inclusão desse aluno no ensino regular e 

compreender seus anseios, angústias e dificuldades que afetam a construção da sua 

relação com o aluno Surdo.  

Pretende-se também refletir sobre a formação continuada desse profissional na área da 

surdez e da educação especial, uma vez que o investimento na formação continuada do 

professor contribui para a ressignificação da sua prática pedagógica tornando-a mais 

consistente e significativa para o aluno Surdo e para os demais.  

 

Questão de pesquisa 

 De acordo com o contexto acima descrito, o presente estudo busca refletir sobre 

a inclusão do educando surdo, pautando-se na seguinte questão norteadora:  

“QuКТЬ ШЬ НОЬКПТШЬ О/Шu pШЬЬТЛТХТНКНОЬ da formação docente que orientam e/ou 

permeiam a prática pedagógica e as interações entre docente ouvinte e educando surdo, 

no ensino regular, em duas escolas públicas da educação básica, localizadas no 

ЦuЧТМípТШ НО UЛОЫКЛК, TЫТсЧРuХШ MТЧОТЫШ, ЧШЬ НТКЬ КЭuКТЬ?”   

Desta questão mais ampla, desencadearam-se as seguintes questões: 

1-Qual a formação necessária ao docente para atender as necessidades e especificidades 

do educando surdo no ensino regular?  Participa de formação continua? Qual? 

2-  Quais as dificuldades e necessidades enfrentadas pelo docente ouvinte ao se deparar 

com um estudante surdo em sua sala de aula? 

3- Que práticas pedagógicas o docente ouvinte tem adotado a fim de contribuir com o 

avanço na aprendizagem do educando surdo, em relação aos conteúdos curriculares? 

4 – O docente tem se preocupado em construir um elo de afetividade e confiança com 

seu estudante surdo por meio de práticas pedagógicas que elege? 

As análises da questão proposta bem como das hipóteses levantadas partirão de 

referenciais sociointeracionistas que tratam a surdez como uma experiência visual e não 

como déficit auditivo e percebem a linguagem como sendo constitutiva do sujeito 
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responsável pelo seu desenvolvimento linguístico, social e cognitivo. Neste aspecto, o 

referencial teórico adotado para as análises será embasado em autores que pesquisam 

sobre as questões linguísticas, cognitivas e a realidade escolar do aluno Surdo no Brasil 

como Quadros, Fernandes, Lodi e Lacerda e também a autores que pesquisam sobre a 

questão da formação docente como Gatti, André, Nóvoa e Tardif. 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender qual a formação 

docente que orienta a prática pedagógica e as interações entre professor ouvinte e 

educando surdo, no ensino regular, em duas escolas públicas da educação básica, 

localizadas no município de Uberaba, Triângulo Mineiro, nos dias atuais.  

Quanto aos objetivos específicos pretende-se discutir teoricamente sobre qual a 

formação docente necessária para aqueles que atuam diretamente com educandos 

surdos no ensino regular; levantar as necessidades dos professores ouvintes que 

atendem os estudantes surdos para que  os mesmos  possam atendê-los adequadamente 

em suas especificidades; identificar quais as práticas pedagógicas docentes coerentes 

com a construção do desenvolvimento cognitivo e avanço de aprendizagem do 

estudante surdo em relação aos conteúdos curriculares; apontar  possíveis ações 

pedagógicas positivas praticadas pelo professor ouvinte que contribuem para a melhor 

interação entre professor e aluno. 

Com base nos objetivos propostos, na questão de pesquisa e demais questões 

norteadoras, foram formuladas as seguintes hipóteses a cerca do tema: 

- A formação docente atualmente não abarca conhecimentos suficientes para 

compreender as características peculiares da surdez e da Língua de Sinais.  

- Os docentes ouvintes, comumente,  sentem-se inseguros e despreparados para 

atender adequadamente os educandos surdos.  

- As práticas pedagógicas docentes não estão coerentes com a construção do 

desenvolvimento cognitivo e avanço de aprendizagem do estudante surdo em relação 

aos conteúdos curriculares. 

- Ações pedagógicas positivas praticadas pelo professor ouvinte contribuem para o 

estabelecimento de vínculo afetivo e para a elevação da autoestima do educando surdo. 
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JUSTIFICATIVA 

A educação de Surdos e a inclusão deste sujeito no ensino regular tem se tornado um 

tema polêmico, uma vez que a visão da comunidade Surda sobre este processo é 

totalmente inversa à visão da política nacional de educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. A primeira é defensora de escolas bilíngues específicas para Surdos 

e a segunda é defensora de todos incluídos no mesmo espaço porém, encontra-se ainda 

em construção. A este respeito Mendes (2002) aponta que alguns estudos têm 

demonstrado fatos que merecem ser refletidos: 

 

Um número significativo de sujeitos surdos que passaram por 
vários anos de escolarização apresenta competência para 
aspectos acadêmicos muito aquém do desempenho de alunos 
ouvintes, apesar de suas capacidades cognitivas iniciais serem 
semelhantes (MENDES, 2002, p. 42-43). 

 

Compreende-se que embora seja reconhecido um avanço considerável referente às 

políticas educacionais inclusivas no Brasil, em relação à pessoa surda, este avanço ainda 

é lento por entender que as práticas educativas em sua grande parte são voltadas apenas 

para a maioria ouvinte.  

Refletir sobre a inclusão do surdo no ensino regular implica conjeturar primeiramente 

sobre o conceito que se tem de inclusão. Glat (2007) esclarece que a Educação Inclusiva 

tem um conceito mais amplo ao afirmar que: 

 

[...]  a Educação Inclusiva não se resume à matrícula do aluno 
com deficiência na turma comum ou à sua presença na escola. 
(...) O objetivo desta proposta é a possibilidade de ingresso e 
permanência do aluno na escola com sucesso acadêmico e isso 
só poderá se dar a partir da atenção às suas peculiaridades de 
aprendizagem e desenvolvimento (GLAT, 2007, p. 17-18). 
 
 

A autora expõe também a importância da formação docente, seja ela inicial ou 

continuada para que o professor tenha condições de lidar com as diferenças existentes 

em uma mesma sala de aula, pois, percebe-se que apesar do acesso das pessoas com 

deficiência no ensino regular estar garantido por lei, a permanência desses sujeitos vai 
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depender da estrutura que lhes for oferecida, seja ela arquitetônica, pedagógica e/ou 

social. Glat (2007, p.16) afirma que: “Д...] para tornar-se inclusiva a escola precisa 

formar seus professores e equipe de gestão, e rever as formas de interação vigentes entre 

todos os segmentos que a compõem e que nela interferem [...]”. 

Mantoan (2003)  disse, ainda, que a escola inclusiva é aquela que possui 

docentes que conseguem  sucesso ao  ensinar a turma toda, cuja característica principal 

é a heterogeneidade a qual exige muito conhecimento teórico e prático para se garantir a 

efetivação do binômio ensino/aprendizagem de todos os educandos, independente das 

diferenças que possuam. Neste sentido, partimos da hipótese de que há necessidade do 

redimensionamento da prática pedagógica aderindo a uma  metodologia de caráter 

interdisciplinar, aberta, lúdica e criativa.  Assim, a escola  só pode ser viabilizada com 

sucesso, dentro de uma perspectiva de trabalho que se norteia numa nova concepção de 

educação que  coaduna com os novos paradigmas educacionais,  pautada pelos 

princípios da boa qualidade de ensino, na busca de maior inclusão social. (BORGES; 

AQUINO, 2014). 

Segundo Machado (2011), não é suficiente do ponto de vista inclusivo, inserir um aluno 

com deficiência na sala de aula juntamente com os demais se não considerar as suas 

necessidades específicas, também não basta oferecer a este aluno um atendimento 

especializado se a escola em geral não for questionada, não repensar sua produção de 

saberes, suas concepções e a sua organização pedagógica. Esta ressignificação de 

saberes e práticas precisa ser pensada para todos e não somente para aqueles que vieram 

da educação especial.  

Em relação ao professor que trabalha com alunos Surdos, nota-se que muitos 

questionamentos, conflitos, incertezas e frustrações permeiam seus pensamentos 

tornando-ШЬ ЦuТЭКЬ ЯОгОЬ КЧРuЬЭТКНШЬ pШЫ ЧуШ ЬКЛОЫОЦ МШЦШ “КУuНКЫ” ЬОu КХuЧШ pКЫК 

que avance em seus conhecimentos. Nota-se também que alguns não desenvolveram em 

sua formação inicial habilidades específicas para trabalhar com a diversidade 

encontrada no cenário educacional presente hoje, em suas salas de aula.  

A prática pedagógica utilizada na educação de Surdos no ensino regular requer a 

compreensão de que as metodologias aplicadas precisam ser diferenciadas fornecendo 

subsídios adequados para que os conteúdos abordados possam ser apreendidos pelos 
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educandos Surdos de forma significativa levando em consideração a sua condição visual 

como canal de aprendizagem e respeitando a sua condição bilíngue.  

Segundo Skliar (2006, p.72), “Д...] К língua de sinais, pelo que podemos observar, é um 

elemento mediador entre o surdo e o meio social em que vТЯО.” Ainda segundo o autor 

“Д...] Ш bilinguismo resgata a identidade do surdo enquanto cidadão consciente, através 

НК ЯКХШЫТгКхуШ НК pЫпЭТМК НК ХíЧРuК НО ЬТЧКТЬ”. (SKLIAR, 2006, p. 73). 

Enfim, entende-se que é fundamental aprofundar os debates sobre a formação docente 

uma vez que a prática pedagógica é reflexo dos conhecimentos que o professor detém. 

Para Lorenzetti (2002) a formação desses profissionais é fundamental e deve ser 

oferecida por meio de debates, seminários, cursos e reflexões teóricas e práticas sobre a 

temática da inclusão. Já Lacerda (2006) coloca que a desinformação por parte dos 

professores sobre a surdez e as formas de atendimento ao aluno Surdo é frequente e 

acrescenta que infelizmente a maior parte da inclusão de alunos Surdos no ensino 

regular tem sido feita de forma irresponsável. Nonato (2006) diz que com o aumento 

das políticas de inclusão de alunos Surdos em escolas regulares, os profissionais que 

atuarão com esses sujeitos também devem ser preparados e esta é uma responsabilidade 

que deve ser atribuída aos cursos de formação e às políticas educacionais vigentes do 

governo federal que recomendam a inclusão dos Surdos no ensino regular.  

Neste sentido, dentro de uma perspectiva inclusivista, a escola precisa reorganizar-se 

enquanto estrutura física, pedagógica e metodológica considerando as diversas nuances 

que envolvem os sujeitos envolvidos no processo de inclusão do aluno Surdo e a partir 

daí traçar caminhos e estratégias que beneficiem o aprendizado deste aluno garantindo a 

sua aprendizagem, a sua permanência na escola e,  consequentemente,  a sua formação 

cidadã. Segundo Gatti (2006): 

 

A primeira questão que colocamos é: formar professores para 
quê? A resposta que oferecemos é: primordialmente, para atuar 
com a educação escolar, onde vão desenvolver um trabalho 
relacional, um trabalho pedagógico, com as novas gerações com 
base em conhecimentos considerados necessários à vida 
humana, em geral – sua preservação – e á vida social, em 
particular – o exercício da cidadania com consciência moral e 
ética. (GATTI,  2016, p. 35) 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Mediante a natureza da questão de pesquisa e dos objetivos propostos, optou-se 

pela pesquisa qualitativa por não ter a preocupação em focar na quantificação dos 

resultados mas, sim, no aprofundamento da compreensão do pensamento e das 

convicções dos sujeitos pesquisados.  A pesquisa qualitativa mostrou-se como a opção 

mais adequada uma vez que segundo Chizzotti (2005) a pesquisa de natureza qualitativa 

estuda os fenômenos humanos e sociais, investigando as significações dos fatos de 

acordo com o contexto em que ocorrem, procurando sempre uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, primeiramente far-se-á uma revisão 

bibliográfica descritiva para uma fundamentação teórica consistente que respaldará todo 

o trabalho proposto. Em seguida será elaborado o roteiro de entrevista e o termo de livre 

consentimento. Posteriormente será realizada uma pesquisa de campo por intermédio de 

entrevistas semiestruturadas, em duas escolas do município de Uberaba, Minas Gerais, 

sendo uma estadual e outra municipal. Serão entrevistados 06 professores: 03 de Língua 

Portuguesa e 03 de Matemática. Serão entrevistados também 07 alunos: 01 do 8º ano do 

Ensino Fundamental, 03 do 1º ano do Ensino Médio e 03 do 2º ano do Ensino Médio.  

Para efeito de melhor organização e compreensão dos sujeitos participantes, serão 

adotadas siglas para identificação de cada um conforme os quadros: 

 

Quadro 1 

ESCOLA SIGLA 

Estadual E1 

Municipal  E2 

TOTAL 02 

 

 

Quadro 02 

PROFESSORES SIGLA 

Língua Portuguesa – 8º ano - E1 P1 

Dados elaborados pela autora. 
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Matemática – 8º ano - E1 P2 

Língua Portuguesa – 1º ano Ensino Médio – E2 P3 

Matemática – 1º ano Ensino Médio – E2 P4 

Língua Portuguesa – 2º Ensino Médio – E2 P5 

Matemática – 2º ano Ensino Médio – E2 P6 

TOTAL 06 

 

 

Quadro 3 

ALUNOS SIGLA 

Aluno – 8º ano – E1 A1 

Aluno – 1º ano Ensino Médio – E2 A2 

Aluno – 1º ano Ensino Médio – E2 A3 

Aluno – 1º ano Ensino Médio – E2 A4 

Aluno – 2º ano Ensino Médio – E2 A5 

Aluno – 2º ano Ensino Médio – E2 A6 

Aluno – 2º ano Ensino Médio – E2 A7 

TOTAL 07 

 

   

 Assim como a observação é um importante instrumento de pesquisa, a entrevista 

também representa um instrumento básico de coleta de dados, dentro da perspectiva da 

pesquisa caracterizada como qualitativa.  

Assim, ela desempenha um papel importante não só dentro da área acadêmica, mas 

também em muitas outras atividades humanas. (LÜDKE, ANDRÉ, 2015). 

Dessa forma optou-se pela entrevista semiestruturada com a intenção de dar voz e 

liberdade de resposta aos entrevistados não condicionando-os às respostas fechadas e  

totalmente direcionadas pelo pesquisador. Segundo Lüdke e André (2015): 

 

[...] é importante atentar para o caráter de interação que  
permeia a entrevista. Mais do que outros instrumentos de 
pesquisa, que em geral estabelecem uma relação hierárquica 
entre o pesquisador e o pesquisado, como na observação 
unidirecional, por exemplo, ou na aplicação de questionários ou 
técnicas projetivas, na entrevista a relação que se cria é de 

Dados elaborados pela autora. 

Dados elaborados pela autora. 
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interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre 
quem pergunta e quem responde. Especialmente nas entrevistas 
não totalmente estruturadas, onde não há a imposição de uma 
ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema 
proposto com base nas informações que ele detém e que no 
fundo são a verdadeira razão da entrevista. (LÜDKE, ANDRÉ, 
2015, p. 39). 

 

Os professores que serão entrevistados foram previamente selecionados de acordo com 

a disciplina que lecionam, uma vez que Língua Portuguesa, por ser considerada a língua 

2 da pessoa Surda, geralmente causa conflitos, transtornos e abandonos escolares por 

parte desses alunos e a Matemática, por sua vez, por se tratar de uma área exata e mais 

visual, geralmente traz uma aceitação melhor por parte dos alunos Surdos. Por este 

motivo, acredita-se que a figura do professor de Língua Portuguesa e a figura do 

professor de Matemática pode gerar sentimentos diversos e que vale a pena analisar.  

Os alunos foram selecionados levando em consideração os seguintes critérios: tempo de 

escolarização em escola inclusiva e fluência na Língua de Sinais, uma vez que a 

fluência e o tempo de escolarização é relevante para a pesquisa que ora se apresenta, 

pois, traz um aluno mais consciente, mais seguro e com capacidade de se expressar mais 

adequadamente em sua própria língua.  

As escolas foram selecionadas estrategicamente porque as duas enfrentam contextos 

totalmente distintos. A primeira escola, municipal, está vivenciando atualmente a 

experiência de receber um aluno Surdo em seu corpo discente, portanto, trata-se de uma 

experiência nova tanto para o aluno quanto para a escola e corpo docente. Já a segunda 

escola, estadual, tem a tradição de receber alunos Surdos há mais de 20 anos, portanto, 

já traz uma bagagem de experiência inclusiva com este público em questão.  

Antes de dar início à coleta de dados, a pesquisadora entregará a cada um dos 

participantes o Termo de livre consentimento para que seja assinado por todos, 

explicando a cada um deles o objetivo da pesquisa a ser desenvolvida e a ética 

envolvida nesse processo.  

A aplicação das entrevistas será realizada dentro do espaço escolar com a autorização 

prévia dos gestores bem como de todos os envolvidos na pesquisa. Optou-se por esse 

ambiente por entender que a praticidade da realização das entrevistas em um mesmo 
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ambiente de convívio dos sujeitos participantes e nos horários que os mesmos se 

encontram nesse local, favorecerá a participação de todos deixando-os mais cômodos e, 

ainda, diminuirá o risco de algum deles alegar uma possível dificuldade em participar da 

pesquisa devido à incompatibilidade de horário e local para a coleta de dados.  

Os alunos surdos serão entrevistados pela própria pesquisadora, que é fluente em 

Língua de Sinais e serão filmados para posterior transcrição com a máxima veracidade 

ao que os alunos responderam. É importante frisar que os participantes serão 

esclarecidos sobre o processo de filmagem e só serão filmados após a assinatura do 

Termo de livre consentimento. Para a transcrição das filmagens, a pesquisadora 

convidará uma intérprete de Libras para auxiliá–la tendo como parâmetro a máxima 

fidedignidade e evitando assim, possíveis interpretações subjetivas. Com os professores 

será utilizado o gravador seguindo a mesma linha de fidedignidade e respeito às 

respostas dadas.  

Após a coleta de dados por meio das entrevistas, será feita a tabulação de dados para a 

composição do relatório final da pesquisa.  

É importante ressaltar que o projeto de pesquisa deverá ser analisado e aprovado pelo 

Conselho de Ética e Pesquisa (CEP) e os participantes que serão submetidos à filmagem 

serão esclarecidos sobre o processo. 
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CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

SEMESTRE/ANO 

1º/2016 2º/2016 1º/2017 2º/2017 1º/2018 

Reformulação do Projeto       

Disciplinas obrigatórias e optativas      

Revisão bibliográfica      

Submissão do Projeto ao Comitê de Ética e 

Pesquisa 

     

Elaboração dosInstrumentais de Pesquisa      

Coleta de dados – Entrevistas  n    

Análise e Interpretação de Dados      

Elaboração da primeira versão da Dissertação      

Exame de Qualificação      

Revisão do Texto      

Elaboração da versão para a Defesa      

Defesa da Dissertação      

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Espera-se que a investigação em pauta possa contribuir com a discussão teórica 

sobre o processo de inclusão escolar dos estudantes Surdos, na possibilidade de melhor 

compreender as dificuldades e desafios relativos à formação docente para o atendimento 

desses educandos, bem com as necessidades e carências dos ensinantes e aprendentes. 

Por fim, espera-se a partir daí, vislumbrar possibilidades para melhorar a formação 

docente e, especialmente, atender às necessidades pedagógicas que visem contribuir 

para o melhor aprendizado dos educandos Surdos. 
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 ENTRE ESCOLAS NOS ESPAÇOS URBANOS E RURAIS  

Cristiane Aparecida Silva Moura de Melo 
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crisapa3179@gmail.com 

 

Resumo  

A escola é o reflexo da sociedade, com isso reflete as diferentes dinâmicas do ambiente 
onde está inserida. Com isso, o processo de ensino-aprendizado não pode ignorar o meio 
a sua volta, porém não pode excluir os conteúdos básicos curriculares. Assim, este 
trabalho tem o objetivo de analisar de forma comparativa o ensino rural e urbano, devido 
as suas dinâmicas exigidas, que são fundamentais para a formação do futuro docente. Para 
a realização deste trabalho inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a 
temática, da formação dos alunos em áreas urbanas em diferentes escolas, seguindo por 
uma visita em campo na Escola Nacional Florestan Fernandes, fundada pelo Movimento 
Sem Terra, juntamente com a sua ideologia. Ao final foi observado que o ensino na área 
rural não pode seguir os mesmos parâmetros do urbano, porque se caracteriza a partir das 
especificidades do modo de vida do meio rural, visto que ambos se diferenciam devido 
ao modo de representação de vida dos seus habitantes. 

Palavras chave: Formação de docentes. Ensino. Campo-cidade. 

Introdução 

O modo de vida no meio rural, considerado diferente do modo de vida dos 

grandes centros é questionado pela sociedade. Porém, é necessária a compressão destas 

especificidades para a construção de uma escola pertinente à realidade dos alunos na sua 

formação tanto na escola, quanto na família e no meio social. Essas estão diretamente 

relacionadas com a sociedade e com o meio o qual estão inseridas. Com isso, o individuo 

é formado tanto pela sociedade quanto pelo meio. 

Para que ocorra uma propagação dos valores sociais é necessária a 

organização da sociedade que é expressa na escola. Na escola tem a formação dos alunos 

e também um ambiente de como estes são influenciados pela família, cultura, espaço 

urbano ou rural, econômica, dentre outros. A escola é o local de formação dos alunos, de 

convivência, relações interpessoais,  um ambiente no qual os educando expressam os 

valores provenientes de suas família, cultura, espaço no qual convivem seja ele inserido 
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no meio urbano quanto  no rural, econômica, dentre outros aspectos que fazem parte da 

sua formação enquanto cidadão. 

Cabe ao futuro professor que deve estar se preparando para compreender e 

saber trabalhar as diversidades existentes na escola, sendo fundamental compreender sua 

formação acadêmica. Na formação do professor dentro da universidade é perceptível que 

esta predominantemente voltada para as escolas urbanas e em boa parte do tempo 

esquece-se que na área rural também necessita de escola e bons professores que saibam 

compreender e conviver com as diversidades encontradas neste meio. Devido ao maior 

número de escolas e universidades voltadas para a formação de professores se 

encontrarem nas cidades, e a população brasileira estar na cidade, a formação do professor 

é ainda sob forma tradicional. 

Diante disso, esse trabalho tem o intuito de analisar de forma comparativa a 

escola inserida no meio urbano e rural, respeitando as duas dinâmicas espaciais e 

diagnosticado as dificuldades de do futuro professor em uma escola rural. A metodologia 

teve base nas bibliografias sobre o processo de ensino e aprendizagem relacionado ao 

meio ambiente em que vivem, a área urbana e a rural. Seguindo, com conhecimentos de 

campos em escolas na cidade e a escola modelo de ensino rural a Escola Florestan 

Fernandes. 

Desenvolvimento 

A educação é um direto de todos que devem ter o livre acesso a ela, sendo um 

dever do Estado e da família e deve ser baseada em princípios como pode ser constatado 

nos artigos 205 e 206 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
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concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988) 

Assim, é possível averiguar que a educação é o meio o qual a e organização 

a sociedade e esta é utilizada para padronizar e formar as pessoas para que tenham um 

convívio harmonioso em comunidade e a perpetuação da espécie. Definindo o termo 

educação Abbagnamo (1982) faz a seguinte definição: 

Em geral, entende-se por esse termo a transmissão e o aprendizado de 
técnicas culturais, isto é, daquelas técnicas de uso, produção, de 
comportamento, mediante os quais um grupo de homens é capaz de 
satisfazer as suas necessidades, de se proteger-se contra a hostilidade 
do ambiente físico e biológico e de trabalhar em conjunto em uma 
forma mais ou menos ordenada e pacifica. (ABBAGNANO, 1982, p. 
288) 

Através da colocação do autor a educação possui um papel estrutural e 

fundamental na sobrevivência do homem, mas para compreender o seu comportamento é 

necessária a compreensão do processo de ensino-aprendizagem. 

No processo ensino-aprendizagem segundo Mizukami (1986) 

O homem é considerado como inserido num mundo que irá conhecer 
através de informações que lhe serão fornecidas. É um receptor 
passivo até que, repleto das informações necessárias, pode repeti-las a 
outros que ainda não as possuam, assim como pode ser eficiente em 
sua profissão, quando de posse dessas informações e conteúdos. 
(MIZUKAMI,1986, pág.50) 
 

Mizukami (1986) também relata que as teorias do conhecimento possuem três 

características sendo elas: o sujeito, o objeto e a interação apesar de reconhecer que ainda 

há muitas variações e diferentes combinações possíveis. Isto ocorre dividindo o processo 

ensino-aprendizagem em tradicional, a comportamentalista, humanista e a cognitivista. 

O processo ensino-aprendizagem tradicional que aborda a educação 

caracterizada pela transmissão dos conhecimentos que foram acumulados pela 

humanidade ao longo do tempo. A comportamentalista que se caracteriza por dar ênfase 

no objeto, no conhecimento para que possa moldar os comportamentos sociais. A 

humanista o aluno é um ser ativo sendo ele o principal centro do processo-ensino 
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aprendizagem como um ser participante e a escola é para todos e democrática. A 

cognitivista a escola fornece condições para o aluno aprender por si próprio dando-lhe 

possibilidades reais e materiais e o professor deve estar sempre criando situações 

desafiadoras. (MIZUKAMI 1986) 

Com base nestas abordagens do processo educacional o professor possui 

subsídios para fundamentar a sua futura metodologia para ser utilizada em classe. Essa 

caracterização da formação do professor influencia o futuro cidadão e a sua sensibilização 

para o ambiente, o qual ele vive.  

Sobre os conteúdos a serem ensinados na escola da lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, faz a seguinte colocação, 

(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b) as experiências de 
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) os planos 
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; (d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo 
de ensino; (e) os processos de avaliação que terminam por influir nos 
conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da 
escolarização. (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) 

 

Ainda sobre os conteúdos e o currículo comum nacional o art. 26 da lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 diz o seguinte:  

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e 
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educados. (da lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996) 
 

Isso demonstra que o currículo é comum, porem pode ser complementado de 

acordo com as diferentes regiões do país, bem como a realidade de cada recorte espacial 

no qual esta inserida aquela determinada escola. Desta maneira o professor também 

relaciona estas abordagens com as práticas de ensino com o intuito de aprimorar o 

processo de ensino e aprendizagem, conforme Cavalcanti (2003): 

Há um consenso entre os estudiosos da prática de ensino da prática de 
ensino de que esse papel é o de prover bases e meios de 
desenvolvimento e ampliação da capacidade dos alunos de apreensão 
da realidade sob o ponto de vista da espacialidade, ou seja, de 
compreensão do papel do espaço nas práticas sociais e destas na 
configuração do espaço. (CAVALCANTI, 2003, pág. 11) 
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Ainda sobre esse processo ensino-aprendizagem o art. 22 da lei nº 9.394 diz 

ЪuО “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. E ТЬЬШ ЬО Ыeproduz no espaço que é um 

meio. 

Sobre o espaço pode-se afirmar que ele é o meio, qual o aluno e professor 

estão inseridos e possuem suas relações sociais. Neste caso, o espaço capitalista de analise 

conforme Corrêa (2005): 

O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um primeiro 
momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra 
justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, 
local de concentração de atividades comerciais, de serviços e de gestão, 
áreas industriais, áreas residenciais distintas em termos de forma e 
conteúdo social, de lazer e, entre outras, aquelas de reserva para futura 
expansão. Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a 
organização espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, que 
aparece assim como espaço fragmentado. (CORRÊA, 2005, p.7) 
 

Neste caso, o futuro professor deve tomando como exemplo o professor de 

geografia deve nas suas aulas unir o espaço e o conhecimento de mundo já adquirido 

pelos alunos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e fixar melhor o conteúdo. 

Esta relação é abordada por Cavalcanti (2003): 

 
A construção e reconstrução do conhecimento geográfico pelo aluno 
ocorre na escola mas também fora dela, como se verá mais adiante na 
análise das representações sociais de alunos. Entretanto, a ampliação 
desses conhecimentos, a ultrapassagem dos limites do senso comum, o 
confronto de diferentes tipos de conhecimentos, o desenvolvimento de 
capacidades operativas do pensamento abstrato são processos que 
podem ser potencializados com práticas intencionais de intervenção 
pedagógica. (CAVALCANTI, 2003, pág. 12) 
 

Quando observamos a porcentagem da população brasileira que vive na 

cidade segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no senso realizado 

no ano de 2010, 84,35% da população brasileira encontra-se na cidade, enquanto 15,65% 

vive no campo e isso deixa o ensino rural na margem da formação do professor. E quando 

realiza-se a comparação com o ano escolar e o agrícola (plantio e colheita) eles não são 

diferentes, pois as áreas urbana e rural possui as suas especificidades. 
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Além disso, como vimos anteriormente as proposta curricular o que acaba em 

acarretar formações diversificadas, como verifica nas escolas da rede urbana (pública e 

particular) e na zona rural. Isto contempla a influencia do espaço na formação do aluno, 

e como a Geografia do espaço vivido pode ser utilizada em classe. Sobre os conteúdos 

curriculares da educação básica o art. 27 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

realiza a seguinte colocação: 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, 
ainda, as seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; 
III - orientação para o trabalho; 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 
não-formais. 
( LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) 
 

E em relação aos conteúdos curriculares no âmbito da educação no campo a da lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
( LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996) 

 

Partindo disso, é visível que é necessário que na formação do docente a sua 

prática pedagógica com a associação a uma formação acadêmica critica e reflexiva para 

colocar uma prática na escola reflexiva e orientada conforme o meio inserido. Além de 

ser necessária a pesquisa para o aprimoramento da prática de forma critico reflexiva. 

Como reflete Pontuschka, et al. 2009. 

É necessário que haja uma integração dessa prática sendo fundamental o 

entendimento dos saberes no processo educacional quem vem de fontes diversas 

conforme expõe Morais et al (2010). 
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O saber docente, de acordo com Tardif (2002), é composto por saberes, 
que advém de fontes diversas, com os quais os professores mantêm 
diversas relações. O que ele denomina saberes profissionais e 
disciplinares constituem o conjunto de saberes que tem como fonte a 
formação docente nas instituições de formação. (MORAIS et al, 2010, 
pág. 63) 
 

Sobre os tipos de saberes que devem ser levados em consideração e integrados 

na educação Tardif (2002) os descreve da seguinte forma: 

Saberes profissionais – [...] é o conjunto de saberes transmitidos pelas 
instituições  de formação de professores (escolas normais ou faculdade 
de ciências da educação). 
Saberes disciplinares – são saberes correspondente aos diversos campos 
do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais 
como se encontram hoje integrados nas universidades sob a forma de 
disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos. [...] por 
exemplo, matemática, historia, literatura etc. 
Saberes curriculares  - estes saberes correspondem aos discursos, 
objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a instituição escolar 
categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 
selecionados como modelos da cultura e de formação para a cultura 
erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma de programas 
escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 
aprender a aplicar. 
Saberes experienciais – são saberes específicos, baseados em seu 
trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes 
brotam da experiência e são por ela validados. Podemos chamá-los de 
saberes experienciais o práticos. (TARDIF ,2002 p. 36-38)  
 

Assim é necessário que o professor no momento em que sai da universidade 

e vai para a sala de aula saiba integra os saberes profissionais, disciplinares e experienciais 

ao saber curricular, fazendo uma junção desses para que tenha êxito no processo ensino 

aprendizagem.  

Desta forma, após essa analise da educação e sua principal importância 

percebe-se que a sua estruturação está orientada conforme a ordem econômica capitalista 

e não contemplando a zona rural, embora haja a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

que em seu escopo diz que a educação do campo deve ser adequada. E diante disso pode-

se verificar que a escola não deve ser um único modelo, ter uma única forma, ser uma 

instituição que respeite as diferenças entre a vida no campo e na cidade. Por isso, a 

formação do professor deve ser repensada, Pontuschka, et al (2007) faz a seguinte 

colocação sobre a formação do professor: 
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A formação de professores constitui uma questão central no contexto 
mais amplo da educação brasileira. Não sem razão, vêm sendo objetos 
das atuais reformas educacionais e contempla no âmbito dos debates 
acadêmicos e das entidades cientificas e profissionais, impondo um 
aprofundamento da reflexão acerca da natureza e dos objetivos dos 
cursos de formação desses profissionais. Apesar da relevância da 
profissão, considerada estratégica pelo fato de condicionar 
decisivamente as oportunidades de desenvolvimento da sociedade e da 
economia, os cursos de formação docente têm historicamente 
demonstrado sua falta de êxito, reforçando o esteriotipo segundo o qual 
se trata os cursos fracos. Os professores, via de regra, são vistos como 
profissionais despreparados, sem capacidade de gerir autonomamente 
os próprios saberes. (PONTUSCHKA, et al 2007, p. 89) 
 

Assim é possível averiguar que o professor possui uma despreparação para 

fazer a integração dos saberes, bem como diferenciar as diversidades existentes na 

educação do campo e a da cidade. Desta forma, existe a Escola Nacional Florestan 

Fernandes, que é exceção do sistema capitalista e como uma escola rural modelo, a qual 

tem suas bases no Movimento do Sem Terra (MST). 

A Escola Nacional Florestan Fernandes localizada na cidade de Guararema 

teve inicio na sua construção no ano de 2000. Sua construção foi realizada por mutirões 

das brigadas do movimento e a verba de mais de R$ 3,5 milhões foi proveniente de 

diversas doações, essa escola demonstra um avanço na educação popular. Yoshida, 

Azevendo Filho (2007) fazem a seguinte exposição sobre a escola. 

A escola possui uma excelente infra-estrutura, devido tem um amplo 
refeitório, uma biblioteca com mais de 40 mil livros todos provenientes 
de doações, três amplas salas de aula, quatro alojamentos que abrigam 
os alunos que vão estudar, uma sala de informática com conexão a 
internet para todos os alunos, um auditório com capacidade para mais 
de 400 pessoas, é uma escola auto-sustentável pois produz quase tudo 
o que consome exceto alguns tipos de grãos como arroz e feijão que não 
é capaz de produzir devido ao tamanho da propriedade. (YOSHIDA. 
AZEVENDO FILHO 2007, p. 25) 
 

A escola possui cursos voltados para a ciências humanas que estudam 

assuntos e autores relacionados a ideologia do movimento e aos seus ideais o que acaba 

tornando a escola interessante, bem como promove cursos os quais são direcionados para 

a produção e comércio de produtos característicos do campo,  diferentemente das demais 

que formam cidadão na maioria das vezes alienados pelo sistema capitalista de produção 

sendo essa escola o contrario, pois forma cidadãos críticos em relação ao sistema vigente 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1380 
 

no país, esses jovens formados retornam as suas brigadas agora com bases para fazer parte 

das lideranças.  

O MST é um movimento autônomo independente de toda e qualquer 

instituição visa e defende a união, o espírito da coletividade, solidariedade, amizade, 

companheirismo, amizade e da união onde uma só pessoa não é capaz de mudar quase 

nada e quando ocorre a junção de todo o grupo ele é capaz de mudar muita coisa mantendo 

assim o espírito do coletivo. 

No auditório voltado para as discussões, a mesa é no formato de um circulo 

que no momento dos debates demonstra que todos os que estão ali presentes possuem a 

mesma posição, diferentemente da formação dos auditórios nas escolas urbanas que as 

mesas sempre voltam para um líder em especifico, a escola também atende estudantes de 

vários países da America Latina. 

NК ЬОНО НК ОЬМШХК ЭКЦЛцЦ Сп uЦК МЫОМСО НОЧШЦТЧКНК “CТЫКЧНК IЧПКЧЭТХ SКМТ-

PОЫОЫш” ц ЯШХЭКНК pКЫК Ш КМШХСТЦОЧЭШ НШЬ ПТХСШЬ НШЬ ОЬЭuНКЧЭОЬ, ЧШ ЦШmento em que os 

responsáveis estão nas suas atividades, esta creche oferece um ambiente bastante saudável 

e um tanto quanto lúdico. Para as crianças são desenvolvidas atividades como leitura, 

oficinas de artes com diversos materiais, cantigas antigas características do meio rural 

sempre trabalhando o lúdico destas crianças. 

A partir dessa formação a escola possui convênios com diversas 

universidades formando profissionais em diversas áreas principalmente da educação. 

Neste ponto compara-se a diferenças dos professores formados a partir da Escola 

Nacional Florestan Fernandes e os formados em outras instituições de ensino demonstram 

que a diferença entre ambos é longínqua e isso torna a visão destes professores é diferente 

ou até mesmo em algumas situações deturpadas. 

Os primeiros por pertencerem ao movimento a sua relação com o ensino é 

diferente, pois esses futuros profissionais estão preocupados com o social, a desigualdade, 

a falta de projetos e verbas direcionados para as suas escolas, bem como fazerem a 

integração dos saberes profissionais, disciplinares, curriculares e experienciais. Formando 

assim cidadãos críticos capazes de formar opiniões e posicionamentos próprios.  
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Os profissionais da educação nesse caso, por estarem relacionados ao meio 

rural, ensinam os seus alunos praticas agrícolas e o calendário escolar respeita os períodos 

de colheita, pois o seu publico ajuda os seus pais no campo. 

Em contrapartida a formação docente na área urbana possui uma enorme 

diferença em relação ao da Escola Nacional Florestan Fernandes na academia pois neste 

primeiro é ensinado um conteúdo de forma rápida, pois há pretensão de que haja uma 

formação com um conteúdo denso e que em alguns casos deixa a prática de lado formando 

assim profissionais que   para os  despejado um conteúdo rápido que pretende formar 

futuros professores que na sua pratica profissional irá lançar mão de uma pratica 

educacional tradicional com um modelo mecanicista do processo ensino-aprendizagem. 

No meio urbano há dois tipos de instituições de ensino a pública e a privada, 

nas quais devido aos salários pagos é necessário que o professor busque dois empregos 

ou cargos de professores para que possam reproduzir minimamente o seu modo de vida, 

o que muitas vezes acarreta em um processo ensino-aprendizagem deficiente, embora isso 

não seja uma regra geral. 

Enquanto as escolas provenientes do MST dão uma maior atenção a formação 

critica dos jovem que posteriormente vão para universidades para se formarem em 

diversas profissões inclusive professores que serão cidadãos críticos capazes de formular 

e demonstrar as suas ideias, pensamento e posições de forma fundamentada, ao contrario 

dos formados a partir do ensino tradicional. E o fundamental saber trabalhar de forma 

coletiva visando a cooperação e o bom resultado do trabalho. 

Considerações Finais 

A partir da construção do trabalho foi possível verificar que a educação possui 

leis que a regem e que dão parâmetros para que haja um currículo comum a todo o 

território nacional, mas que de acordo com a região e o espaço urbano e rural devem ter 

as suas particularidades e diversidades adequadas as suas diferentes particularidades. 

A formação dos professores possuem as suas deficiências, pois esses possuem 

uma teoria e as metodologias de ensino as quais aprendem durante a sua formação 

acadêmica e tudo parece ser pratico e fácil de se fazer. Mas quando vão para se tornam 

de fato profissionais ativos e estão nas salas de aula percebem que existem obstáculos e 

necessidades pelas quais ele não esperava como o tipo de escola que trabalham, a forma 
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como agir diante dos seus alunos que possuem as suas individualidades, diferentes tipos 

de culturas, capacidade de aprendizagem, bem como a necessidade do professor em  

integrar os diferentes tipos de saberes ao conteúdo das diferentes disciplinas, além dos 

seus anseios sobre os conteúdos que ira trabalhar. Bem como diferenciar o ensino na 

cidade e no campo, já que cada um deles possui as suas particularidades. Um bom 

exemplo disso como foi explicitado no trabalho é a Escola Nacional Florestan Fernandes 

que se adequou a educação no campo. 

Desta forma, o futuro professor e o profissional já graduado devem estar 

sempre pesquisando novos elementos para aprimoramento na sua prática pedagógica e 

aproximando da realidade do aluno, respeitado os seus costumes como nas escolas rurais 

o ano agrícola. Portanto, a academia não é capaz de suprir todas as necessidades do futuro 

profissional sendo que este deve estar se aprimorando para garantir um bom processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Resumo 

 

Este trabalho analisa o processo de desenvolvimento profissional de docentes da Educação 

Infantil, tendo como referência a perspectiva dos protagonistas desse processo: a criança, a 

família e a escola. A educação infantil foi problematizada a partir das principais legislações 

educacionais circunscritas a este nível de ensino (Constituição de 1988, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases, Plano de Desenvolvimento da Educação) enfatizando o 

processo de desenvolvimento profissional do professor. Também foi elaborado um breve 

histórico da creche desde o seu surgimento até a contemporaneidade que contextualiza as 

escolas de educação infantil. Por conseguinte, foi realizada uma reflexão para entender as 

principais categorias dessa pesquisa: o docente de educação básica, sua formação, a criança e a 

infância. Foi possível analisar também as principais legislações educacionais que abordam a 

educação infantil e o processo formativo do professor. Por fim, o trabalho problematiza a 

educação infantil no âmbito pedagógico e político, no intuito de demonstrar a importância deste 

nível de ensino para a formação humana de ambos sujeitos: alunos e professores. Foi possível 

constatar que a relação entre a creche e a família é indispensável para a promoção da Educação 

Infantil e para o próprio desenvolvimento profissional do professor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Desenvolvimento Profissional. Docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho consiste no prosseguimento de pesquisas anteriores, que vem 

analisar a educação infantil no Brasil tendo como referência as principais legislações 

educacionais e os principais sujeitos/instituições diretamente a ela articulados: a criança, a 

família e a creche.  

A delimitação deste estudo e a escolha do tema se justificam pelo fato da Educação 

Infantil ser a base da educação e alicerce para os demais níveis de ensino, além de ser um marco 

significativo no processo de desenvolvimento humano. 

 Para isso, fez-se necessário elaborar uma breve retrospectiva histórica da Educação 

Infantil a partir da década de 1990, enfatizando a importância do avanço das políticas públicas 

voltadas a Educação Infantil e seus desdobramentos na legislação educacional pertinente 

(Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Nova Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996, Plano de Desenvolvimento da Educação). O marco desse debate é o fato de 

delegar, aos municípios, a responsabilidade de conduzir a Educação Infantil. 

 Posteriormente, fundamentados no referencial clássico da educação infantil, 

especificamente da creche e suas respectivas legislações, foi mister compreender sua 

historicidade e os principais avanços na concepção de creche e suas respectivas funções e de 

criança no que se refere à sua socialização. 

 São seus objetivos específicos: 

 Elaborar um breve histórico da creche, desde seu surgimento até a 

contemporaneidade; 

 Analisar e compreender a importância da educação infantil para o 

desenvolvimento do ser humano e os respectivos conceitos que lhe permeiam 

(criança, creche e infância); 

 Detectar e analisar as principais legislações educacionais centradas na educação 

infantil; 
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 Comprovar a importância da educação infantil de qualidade para todas as crianças, 

sem distinção. 

 Logo, o trabalho vem problematizar a educação infantil no âmbito pedagógico e político, 

no intuito de demonstrar a importância deste nível de ensino para a formação humana e 

consequentemente a urgente e contínua necessidade que se ofereça para todos aprendizado 

de qualidade. Nesse sentido, os estudos aqui desenvolvidos se embasam tanto nas principais 

legislações pertinentes, quanto no referencial clássico da pedagogia que nos oferecem a 

compreensão dos avanços e retrocessos da educação infantil. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A retomada da Educação Infantil nas políticas públicas educacionais 

 

A partir dos anos de 1990, o governo federal conferiu maior ênfase à 

elaboração e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a educação 

infantil, que se tornam cada vez mais específicas na implementação de leis e 

valorizam a participação da família na educação formal e não formal das crianças.  

Dessa maneira, no que diz respeito aos direitos legais da criança em relação 

à sua família e à educação, houveram quatro grandes avanços. O primeiro, mais 

geral, ocorreu com a Constituição da República Federativa de 1988, que evidenciou 

os direitos legais gerais da criança; o segundo, mais específico, ocorreu com o 

Estatuto da Criança e do adolescente em 1990, que evidenciou os direitos legais, 

humanos, sociais e individuais da criança enquanto ser específico, tratado em sua 

singularidade; o terceiro ocorreu com a Nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que 

evidenciou, especificamente, o direito constitucional da criança à educação; o 

quarto, diz respeito ao Plano Nacional de Educação, que surgiu primeiramente 

como um Projeto de Lei, tornando-se lei em 2002, com sua aprovação, que, em suma, 

estabeleceu diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas traçados para os diferentes 
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níveis da educação pública brasileira, dentre eles, a educação infantil, mas que 

atualmente foi sobreposto pelo PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação. 

 Na Constituição de 1988, o termo creche apareceu pela primeira vez, para expressar o 

reconhecimento do direito que as crianças de 0 a 6 anos de idade têm à educação. 

Consequentemente, a partir de tal fato, a creche passa a fazer parte da política social e, mais 

especificamente, da política educacional, ao assumir, como desafio, ser uma instituição acessível 

a todos os que dela necessitam e com compromisso de avanços na qualidade, o que revela uma 

disputa histórica entre a educação e o assistencialismo em relação à educação infantil. A partir 

de então, esse direito constitucional deveria ser conquistado pela sociedade. O artigo nº 205 da 

Constituição explicita que: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. à(BRASIL, 1991, 

p. 76) 

 Em continuidade, é possível constatar, no artigo nº 208 da referida legislação, que 

as crianças de 0 a 6 anos devem ter assistência gratuita em creches e pré-ОЬМШХКЬ: “IV- 

Atendimento em creche e pré-ОЬМШХК рЬ МЫТКЧхКЬ НО гОЫШ К ЬОТЬ КЧШЬ НО ТНКНО”. (BRASIL, 

1988, p. 138). 

Por outro lado, o estatuto da criança e do adolescente (ECA), seguindo a mesma 

perspectiva da Constituição de 1988 tem expresso no seu artigo nº 4 que 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1991, p. 11) 

 

 Segundo esse estatuto, os principais tutores da criança são os seus respectivos pais, o 

Estado e os municípios, que são, depois da família, os mais diretamente responsáveis pela 

educação infantil. Nesse sentido, um dos principais direitos legais explicitamente destacados 

nos princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral 
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da ONU – Organização das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959 e em vários artigos do 

ECA, é o de que toda criança tem de crescer e ser educada no âmbito familiar. Nos princípios da 

ONU, podemos constatar que: 

 

Princípio VI: A criança [...] deverá crescer com o amparo e sob a 

responsabilidade de seus pais. (BRASIL, 1991, p. 02) 

Princípio VII: O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor 

daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e orientação; tal 

responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais. (BRASIL, 1991, 

p. 03) 

 

 No artigo nº 16 do ECA, que diz respeito ao direito à liberdade da criança e do 

adolescente, consta, no V parágrafo: Pa ti ipa à daà vidaà fa ilia à eà o u it iaà se à

dis i i aç o . (BRASIL, 1991, p. .àEàoàa tigoà ºà àe p essaà la a e teà ue:à Todaà ia çaà

ou adolescente tem direito a ser criado e edu adoà oàseioàdaàsuaàfa ília à B‘á“IL,à 1, p. 15). 

 Citações como estas além várias outras, demonstram e enfatizam a importância da 

família na vida da criança e do adolescente no ECA. 

Sob outro aspecto, no parágrafo único do artigo nº 53 do ECA, o dever dos pais é o de 

proteção, de sustento e educação dos filhos menores e o direito de estar informado sobre todo 

o processo pedagógico ao qual seu(s) filho(s) estão sendo submetidos e de participar de tudo 

mais ueàseà efe eà àedu aç oàdosà es os:à Éàdi eitoàdosàpaisàouà espo s veisàte à i iaàdoà

pro essoàpedagógi o,à e à o oàpa ti ipa àdaàdefi iç oàdasàp opostasàedu a io ais.  (BRASIL, 

1991, p. 21). Logo, é possível observar que, de acordo com o artigo nº 86 do ECA, a política de 

atendimento de todos os direitos da criança que nele estão expressos, deve ser realizada por 

meio da parceria entre ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 1991). 

Dentre as várias diretrizes que compõem essa política, o dever do Estado de 

assegurar às crianças de 0 a 6 anos o atendimento em creche e pré-escola foi transferido 

para os municípios, ou seja, esse atendimento foi municipalizado, delegado aos governos 

municipais. Essa mudança administrativa e organizacional no sistema educacional 
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infantil não se deu com o ECA, que tratou dos vários direitos da criança (dentre eles o da 

educação), mas com a concretização da nova LDB, que trata especificamente da 

educação. Esse foi um grande marco na história da Educação Infantil. 

No ECA, podemos constatar essa uda çaà oàp i ei oàpa g afoàdoàseuà ºàa tigo:à “ oà

diretrizes da política de atendimento: I – Mu i ipalizaç oàdoàate di e to.  (BRASIL, 1991, p. 

21). E na Nova LDB, a mesma mudança foi constatada no quinto parágrafo do seu 11º artigo: Os 

municípios incumbir-se- oàde:à V_àofe e e àaàedu aç oài fa tilàe à e hesàeàp -escolas, e, com 

prioridade, o ensinoàfu da e tal. à B‘á“IL,à a,àp.à249). 

 Juntamente ao ECA, temos a legislação educacional, ou seja, a nova LDB,  expressando 

o respeito à educação infantil e, paralelamente, discutindo a relação entre a creche e a família, 

principais responsáveis pelo processo educacional da criança. 

No seu 1º artigo, a nova LDB constata que, em geral: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (BRASIL, 2002a, p. 246) 

 

 E no que concerne, especificamente à educação infantil, sua definição na nova 

LDB se situa no artigo nº 29, da seguinte maneira: “A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade.” (BRASIL, 2002a, p. 253) 

 Nesse sentido, apesar da nova LDB se referir à educação escolar, ela deixa claro 

que a educação é um processo que abrange as mais diversas dimensões da vida humana, 

e que, principalmente em relação à educação infantil, a instituição familiar é prioritária, 

essencial para o pleno desenvolvimento de tal processo. No seu 2º artigo vemos que: “A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1390 
 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 

2002a, p. 246) 

 Após todas essas definições legais de direitos e deveres referentes ao âmbito 

ОНuМКМТШЧКХ, ОбpЫОЬЬШЬ ЧК NШЯК LDB, pШНОЦШЬ МШЧМХuТЫ, ЪuО “AЬ НТЬpШЬТхõОЬ ЭЫКЧЬТЭяЫТКЬ 

estabelecem um prazo de três anos, a partir da publicação da lei, para que as creches e 

pré-escolas existentes, ou que venham a ser criadas, se integrem aos respectivos sistemas 

НО ОЧЬТЧШ (КЫЭ. 89)”. (PEREIRA & TEIXEIRA, 2002, p. 91). 

 Essa meta e mais outras relativas à educação em diferentes modalidades de ensino 

foram traçadas pelo primeiro PNE (Plano Nacional de Educação). Desse modo, uma de 

suas metas em relação à modalidade de ensino aqui analisada consta no artigo 115 (III 

parágrafo), do Projeto de Lei nº 1.258-C: 

 

 O primeiro Plano Nacional de Educação a ser elaborado na forma prevista no 
art. 105 desta Lei, deverá abranger período de cinco anos, a partir do ano 
seguinte ao da publicação da presente Lei, e observará os seguintes objetivos 
prioritários: 
III_ Universalização e extensão da obrigatoriedade ao Ensino Médio e à 
educação infantil públicos. (BRASIL, 2002b, p. 301) 

 

 Perante a nova LDB, um dos deveres do Estado é, como já consta na Constituição 

e no ECA, o de propiciar às crianças de 0 a 6 anos de idade o atendimento em creches e 

pré-escolas. Esse dever, como já vimos anteriormente, é delegado à esfera municipal, que 

se torna responsável pela oferta de vagas para a Educação Infantil, tanto no nível público 

quanto no privado:  

 

Os sistemas municipais de ensino compreendem: I_ as instituições do ensino 
fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 
municipal; II_ As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; (BRASIL, 2002a, p. 246) 

 

Entretanto, segundo a nova LDB, a prioridade desses municípios deve ser voltada 

ao ensino fundamental e não primeiramente à educação infantil. Esse fato vem afirmar a 

assertiva comprovada cientificamente por especialistas em educação infantil de que a 

importância dos seis primeiros anos de vida das crianças é pouco conhecida: 
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A educação infantil merece mais atenção no conjunto do sistema educacional. 
A importância dos seis primeiros anos de vida para o desenvolvimento e a 
aprendizagem ainda é desconhecida por grande parte dos profissionais da 
educação e subestimada por muitos que formulam políticas educacionais. A 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, considera o 
período inteiro do nascimento ao ingresso ao ensino fundamental como a 
primeira etapa da educação básica. (DIDONET, 2001, p. 14)  

 

Também foi comprovado cientificamente que se os gastos do governo fossem 

voltados prioritariamente com a educação infantil, eles seriam menos dispendiosos do 

que os gastos que, posteriormente, devem ser voltados aos outros níveis de educação, pois 

a educação infantil é o primeiro nível que, consequentemente, irá influenciar todos os 

outros níveis de educação posteriores a ele. 

 Outro dever dos municípios explicitado na nova LDB é o de articular a relação 

entre as famílias e a comunidade, no intuito de possibilitar concretização de processos de 

integração da sociedade com a escola/creche. Os docentes, segundo a lei da educação, no 

seu 18º artigo, têm, como dever, contribuir com essa integração por meio de atividades 

que contemplem a articulação da instituição educacional com as famílias: “OЬ НШМОЧЭОЬ 

incumbir-se-ão de: VI_ colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

ПКЦíХТКЬ О К МШЦuЧТНКНО. “ (BRASIL, 2002a, p. 246). 

 E por fim, o PDE aponta que a taxa atual de atendimento da educação infantil, 

principalmente ocorrida no âmbito da creche – que é uma das metas do PNE, pode 

concretizar-se por meio de parceria entre o poder público e o segmento comunitário. 

“Todos os estudos recentes sobre educação demonstram inequivocamente que a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos no ensino fundamental, 

principalmente dos filhos de pais menos escolarizados, dependem do acesso à educação 

infantil.” (BRASIL, 2007, p. 7). 

Ou seja, caímos numa redundância, pois este tipo de parceria é que oferece o risco 

de não garantir, nas creches, a educação de qualidade pautada na articulação entre o cuidar 

e o educar. É nítida e contraditória a desresponsabilização do Estado em relação à 

educação infantil, pois ao mesmo tempo em que não se investe diretamente nela, há 

constantes tentativas em universalizá-la, assim como nos mostra a tendência atual 

apontada pelo PDE (2007), de complementar este nível de ensino ao Programa da Infância 
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(ProInfância), centrado no financiamento da expansão da rede física de atendimento a 

educação infantil pública. 

 A partir desses dispositivos legais, podemos compreender que a educação infantil, 

primeira fase da vida e da formação humana, é a base da educação em nossa sociedade. 

Educação que deve ser considerada como um processo, sempre contínuo e infinito. 

 Todas essas constatações legais, que aconteceram, principalmente, na década de 

1990 (exceto a Constituição de 1988), consideram a educação em seu sentido mais amplo, 

como uma prática social que poderia expressar a possibilidade de superação do caráter 

КЬЬТЬЭОЧМТКХТЬЭК НК МЫОМСО ЦКЫМКНШ ЬШЦОЧЭО pОХШ КЭШ НО МuТНКЫ, pОХШ КЭШ НО “РuКЫНК НО 

МЫТКЧхКЬ”, pЫяpЫТШ НКЬ КхõОЬ, ЭКЧЭШ РШЯОЫЧКЦОЧЭКТЬ ЪuКЧЭШ ЧуШ РШЯОЫЧКЦОЧtais, voltadas 

para a educação infantil. Tal fato se apresenta como uma possibilidade plenamente 

concretizada apenas se fosse contextualizada num sistema que privilegiasse 

essencialmente as políticas sociais educacionais, o que infelizmente não é o nosso caso. 

Essa inserção da educação infantil no sistema educacional brasileiro, enquanto 

primeira etapa da educação básica ainda necessita de muitos estudos e pesquisas. Tanto 

ЪuО ШЬ НКНШЬ МШЧМЫОЭШЬ ЬШЛЫО ОЬЬО ЧíЯОХ НО ОЧЬТЧШ, ЧК “ЫОКХТНКНО” ЬШМТКХ ЛЫКЬТХОТЫК, são 

em grande parte insuficientes, incompletos ou inexistentes. Tal fato é justificado devido 

à situação de que muitas das instituições voltadas para o atendimento de crianças de 0 a 

6 anos funcionam sem nenhum controle, regulamentação e supervisão. Até porque muitas 

delas funcionam via ações não governamentais, caracterizadas como programas sociais 

alternativos marcados por práticas assistencialistas. Consequentemente, o Poder Público 

não tem sob o seu controle total os registros dessas instituições. Todavia, desde que a 

Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente a nova LDB consideraram, 

tanto no seu sentido mais amplo quanto no seu sentido mais restrito, a Educação Infantil, 

os avanços nas discussões e trabalhos acadêmicos e práticos sobre esse assunto se 

ampliaram cada vez mais, disponibilizando-nos, progressivamente, informações sobre 

esse nível de ensino. Em suma, essa legalidade acerca da educação é bem expressada pela 

afirmação de Brandão: 

 

Д...] КЬ ‘ХОТЬ НШ ОЧЬТЧШ’ pКЫК ЬОЫЯТЫ КШ pШНer de uns poucos sobre o trabalho e a 
vida de muitos. (BRANDÃO, 1982, p. 34) 
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NК ‘ХОЭЫК НК ХОТ’ Д...] ШЬ ПТЧЬ НК ОНuМКхуШ ЧШ pКíЬ, ШЬ ЧШЬЬШЬ ХОРТЬХКНШЫОЬ pОХШ 
menos em teoria. Garantem para todo o melhor a seu respeito. De certo modo 
falam a respeito de uma educação idealizada, ou falam da educação através de 
uma ideologia.  (BRANDÃO, 1982, p. 55) 

 

 O ЭíЭuХШ НШ МКpíЭuХШ НК úХЭТЦК МТЭКхуШ КМТЦК ц Ш ЬОРuТЧЭО: “EНuМКхуШ: ТЬЭШ О КЪuТХШ, 

e o coЧЭЫпЫТШ НО ЭuНШ” (BRANDÃO, 1982, p. 54). Isto é, a educação é definida legal e 

УuЫТНТМКЦОЧЭО, ЦКЬ, ЧК pЫпЭТМК, ц Ш МШЧЭЫпЫТШ НО ЭШНК ОЬЬК “ТНОКХТгКхуШ ХОРКХ”: “Д...] a 

educação nega no МШЭТНТКЧШ Ш ЪuО КПТЫЦК ЧК LОТ.” (BRANDÃO, 1982, p. 56). 

 Será que estamos no caminho da construção de uma nova creche? 

 

2.2 A creche e sua historicidade: dos primórdios à contemporaneidade 

 

 A princípio, a creche foi criada apenas para cuidar das crianças pequenas, cujas 

mães necessitavam trabalhar. Nesse sentido, sua origem existencial está vinculada à 

inserção das mulheres no mercado de trabalho. Consequentemente, até hoje a parte 

majoritária da demanda da creche provém desse quadro.  

 No caso do Brasil, o surgimento da creche está basicamente vinculado à 

organização de mulheres, em grande parte, trabalhadoras, em prol de seus direitos sociais. 

 Essa inserção da mulher no mercado de trabalho, acentuada pela Revolução 

Industrial, causou modificações na forma de criar e educar as crianças. No começo, as 

МЫТКЧхКЬ ПТМКЯКЦ ОЦ МКЬК, ЬШгТЧСКЬ О ОЫКЦ МШЧЬТНОЫКНКЬ “ОЦpОМТХСШЬ ТЧЬupШЫЭпЯОТЬ”. 

Mesmo bem antes disso, no século XIII, já havia, digamos, a primeira forma de creche 

que eram as casas de amas-de-leite, em que as mães deixavam seus filhos, para poderem 

trabalhar (BADINTER, 1985). Já a existência da creche como uma instituição voltada ao 

atendimento de crianças está associada à mudança da família extensa para a família 

nuclear. Na primeira, vários membros da família cuidavam da criança; na segunda, as 

crianças ficavam sozinhas, pois não havia ninguém para cuidar delas. 

 AЬЬТЦ К МЫТКЧхК pКЬЬШu К ЬОЫ ЯТЬЭК pОХК ЬШМТОНКНО МШЦШ uЦ “pЫШЛХОЦК”, uЦ 

“ОЬЭШЫЯШ”. SuЫРО, ОЧЭуШ, К МЫОМСО МШЦШ ХШМКХ НО “РuКЫНК НО МЫТКЧхКЬ”, ХШМКХ ЪuО КЭОЧНО КЬ 

crianças fora da família, marcado por um caráter assistencialista. Nesse sentido a creche 

é uma instituição que apenas cuida da criança, pois a função educativa ainda é delegada 
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apenas ao âmbito familiar. Além de seu caráter assistencialista próprio enquanto 

instituição, a creche está, geralmente, vinculada às crianças pobres; já que a creche surgiu 

justamente para auxiliar as mulheres trabalhadoras; mulheres que começaram a participar 

ativamente do mercado de trabalho, não apenas por uma questão de emancipar seu gênero 

em relação aos homens, na busca de igualdade de direitos, mas também para prover a 

subsistência, tanto delas mesmas quanto de seus respectivos filhos. Assim, mulheres 

pobres e em constante e árdua luta para manter sua sobrevivência, necessitam, 

essencialmente, de um local em que pudesse deixar seus filhos por período integral, local 

que ofereça um atendimento voltado para o cuidado e que proporcione o bem estar deles. 

O problema é que, devido às suas condições socioeconômicas, essas mulheres não podiam 

pagar nada ou quase nada por esse atendimento e muito menos pagar uma babá. 

Já as mulheres de classes mais abastadas, em sua maioria, podiam e pagavam uma 

babá, nem sempre porque precisavam, mas em alguns casos para poder gozar dos 

privilégios que a sua situação econômica lhes permitia (BADINTER, 1985). 

Na Idade Média e no início da Moderna, o mito do amor materno, de que o amor 

de mãe seria um instinto, inerente à sua natureza de mulher, ainda não tinha sido 

ХОРТЭТЦКНШ ЬШМТКХЦОЧЭО: “UЦ ЧúЦОЫШ МЫОЬМОЧЭО НО ЦuХСОЫОЬ ЪuО НТЬpõОЦ НО ЦОТШЬ pКЫК 

permanecer no lar e mimar os filhos à vontade, prefere delegar a outros essas tarefas e 

passar fora de casa a maior parte НО ЬОu ЭОЦpШ.” (BADINTER, 1985, p. 314). Então, as 

mulheres ricas desses períodos não consideravam as crianças o centro de seus cuidados e 

atenções: 

 

A criança, em qualquer idade, era rejeitada pelos pais porque significava um 
estorvo. Ela é um empecilho para a mãe não apenas na vida conjugal, mas 
também nos prazeres e na vida mundana. Ocupar-se de uma criança não era 
divertido e nem elegante. (BADINTER, 1985, p. 98) 

 

Já para as mulheres pobres trabalhadoras, restavam duas alternativas: deixar os 

filhos sozinhos, em casa ou deixá-los numa instituição que cuidasse deles (quando havia 

essa possibilidade): “Problema prioritário das mães que trabalham fora de casa: a guarda 

do(s) filho(s) de menos de 3 anos. Isso envolve diferentes aspectos: de ordem material (a 
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quem confiá-lo?); de ordem psicológica (ele se sentirá feliz?).” (BADINTER, 1985, p. 

342) 

 Assim, a função da creche, hoje, no Brasil, é teoricamente instituída e 

responsabilizada pelas políticas públicas voltadas para a educação infantil, para que se 

proporcione a integralização desse nível de ensino, o que, em seus pormenores, significa 

que esse período seja um processo educacional contínuo, dos 0 aos7 anos de idade, e que 

não mais as crianças desse grupo sejam subdivididas entre 0 a 3 (destinadas ao cuidar) e 

4 a 7 (destinadas ao educar) anos de idade. Tal mudança implicou numa expressiva 

unificação, que deveria superar o atendimento, considerado incompleto e insatisfatório 

em relação à necessidade das crianças: durante toda a etapa que acontece de 0 a 6 anos de 

idade, espera-se que à criança será disponibilizada, tanto a educação quanto o cuidado: 

 

A característica assistencialista e filantrópica, remanescente ainda em grande 
número creches, já foi substituída, em muitos países, pela concepção de lugar 
de educação integral da criança [...] . No Brasil, também é assim. Temos 
creches que apenas cuidam da criança. Mas há outras com objetivos 
educacionais explícitos, com proposta pedagógica fundamentada nas ciências 
pertinentes, com profissionais qualificados, que seguem critérios de qualidade 
e que fazem a avaliação de desempenho. (DIDONET, 2001, p. 13) 

 

 Segundo Didonet (2001), a partir de 1940, no Brasil, houve o início da elaboração, 

por parte do Estado, de políticas públicas voltadas para a infância. Para ele, toda essa 

historicidade da creche pode ser superada de duas maneiras complementares:  

A primeira é que, ao invés de o cerne da questão ser a mãe trabalhadora, que o 

central seja a criança, enquanto sujeito da educação, para que a mãe não se culpe pelo 

fato de não poder cuidar e educar o filho por ter que trabalhar, pois se houver uma 

instituição especializada em educação e cuidado integral da criança, que atenda todas as 

mães que dela necessitam, independentemente de serem ricas ou pobres. Esse tipo de 

atendimento será definido a partir da própria criança e não a partir de caráter 

assistencialista, filantrópico, vinculado historicamente à pobreza e à carência, como 

consta na citação acima. 

A segunda é a universalização da educação infantil, que começa a ser pautada com 

a Constituição de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, fortemente 

reforçada pela Nova LDB, pelo antigo Plano Nacional de Educação, pelo atual Plano de 
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Desenvolvimento da Educação e, com a modificação pleiteada no Congresso do 

FUNDEF (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental), para se tornar 

FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica), que abarca 

consigo a Educação Infantil. 

 Assim, a creche poderia ser vista como uma instituição que enriquece o que a 

família e, principalmente, a mulher, podem oferecer para a criança, e não como uma 

instituição que substitui a família (especificamente a mãe): 

 

Sem renunciar a função de mãe, cuidadora e educadora, de seus filhos, ela 
precisa contar com uma instituição social que lhe dê suporte no cumprimento 
da função materna. Hoje, a questão está mais bem colocada, explicitando 
também o papel do pai – como direito e dever – no cuidado e na educação de 
seus filhos pequenos.  (DIDONET, 2001, p. 14)  

 

 NК МШЧЭОЦpШЫКЧОТНКНО, К МЫОМСО ц МШЧЬТНОЫКНК “UЦ ХuРКЫ НШ ОЧМШЧЭЫШ ОЧЭЫО ЦуОЬ 

e pais, funcionários e crianças para além do habitual e conhecido, onde se revela o novo 

О Ш ТЦpЫОЯТЬíЯОХ О ШЧНО КЬ pЫОЬОЧхКЬ ЬуШ ШЫТРТЧКТЬ, НТЬЭТЧЭКЬ О МЫТКЭТЯКЬ” (PULINO, 2001, 

p. 29). Nesse sentido, a creche deveria ser o local em que fossem objetivadas todas essas 

perspectivas, mas o contexto físico e socioeconômico no qual uma creche de periferia 

está inserida não permite que tal fato se concretize.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como referência a discussão aqui desenvolvida, é possível observarmos que 

a relação creche e família, indispensável para promoção da educação infantil, ainda nos 

dias de hoje, pode tornar-ЬО ТЦpШЬЬТЛТХТЭКНК: “O ЫОХКМТШЧКЦОЧЭШ НШЬ КНuХЭШЬ (pКТЬ О 

educadores) com a criança e o das crianças em si, resulta que o efeito da creche sobre o 

desenvolvimento da criança é proporcional ao relacionamento que nela se criam e se 

ЯТЯОЦ.” (CHAVES, 2001, p. 141). Isto é, se o desenvolvimento da criança é proporcional 

a essa relação, impossibilitada por inúmeros fatores no contexto de uma creche, situada à 

margem da sociedade, simplesmente esse desenvolvimento, num tipo de instituição 

КЬЬТЦ, ЧуШ КМШЧЭОМО О КЪuОХК ЬО ЭШЫЧК КpОЧКЬ uЦ “НОpяЬТЭШ НО МЫТКЧхКЬ” НОЬЭТЭuíНКЬ НО uЦ 
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de seus principais direitos, o da educação, contando apenas com cuidados daqueles que 

trabalham naquelas instituições. Dessa maneira, a creche, enquanto espaço e ambiente 

social de desenvolvimento da criança, tão necessária e enfatizada por especialistas e pelas 

políticas públicas para a infância, torna-se cada vez mais distante dos lugares e dos 

indivíduos que mais necessitam dela. 

Apesar de toda a evolução que a creche, enquanto instituição, sofre ao longo da 

história, ela se torna cada vez mais precária na vida dos excluídos. Infelizmente, apesar 

dos significativos avanços que a educação infantil vem sofrendo até então, ainda há 

muitas instituições e muitas práticas educativas nesse âmbito de ensino, que não 

ТЧЭОРЫКЫКЦ ОЦ ЬuКЬ КхõОЬ Ш “МuТНКЫ” О Ш “ОНuМКЫ”. E, além disso, ficou perceptível que a 

infância e a criança são coisas sérias que, por mais que seja envolvidas por amor, carinho 

e vínculo de solidariedade, deve-se ter formação necessária para trabalhar-se com este 

nível de ensino e deve-se, também, ter as condições materiais necessárias para que a 

МЫОМСО ЧуШ ЬО ЭШЫЧО ЦОЫШ “НОpяЬТЭШ НО МЫТКЧхКЬ”.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma experiência de formação continuada 
realizada em uma escola pública municipal de Uberlândia. Essa experiência se 
caracerizou pela elaboração de um Plano de Formação na escola, objetivando incentivar 
nos professores a compreensão da relação entre os processos de formação continuada e o 
seu desenvolvimento profissional; propiciar a discussão e reflexão sobre temas relativos 
ao processo educativo e consolidar um espaço de formação visando à aproximação efetiva 
entre a formação acadêmica e a prática escolar, visto que, para os professores as teorias e 
os conhecimentos educacionais não expressam a complexa realidade do processo 
educativo. A relevância dessa ação, realizada no ano de 2015, consistiu em possibilitar a 
socialização de vivências entre os professores do Ensino Fundamental dessa escola 
pública municipal e profissionais de outras instituiçoes. O envolvimento desses vários 
segmentos, a partir da construção coletiva de uma proposta que possibilitasse uma 
interlocução da experiência docente com os conhecimentos academicamente produzidos, 
oportunizou uma ação formativa no ambiente escolar. A participação de professores em 
programas de formação continuada se deve ao reconhecimento da importância dessas 
ações, embora evidenciem limitações quanto às contribuições para a melhoria da prática 
pedagógica.  
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Escola Pública. Prática Pedagógica. 

 

Introdução 

 

Este plano de formação foi elaborado em consonância com o documento 

“OЫТОЧЭКхõОЬ ЭОяЫТМКЬ О pЫпЭТМКЬ ОХКЛШЫКНКЬ МШЦ pЫШПТЬЬТШЧКТЬ НК ОНuМКхуШ, ЦОЦЛЫШЬ НШЬ 

grêmios estudantis livres e conselheiros(as) do Conselho Municipal de Educação – um 

convite à rОПХОбуШ МШХОЭТЯК ЬШЛЫО Ш КЧШ ХОЭТЯШ НО 2015”. EЬЭО НШМuЦОЧЭШ, МШЧЬЭЫuíНШ 

coletivamente pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Uberlândia, 

apresenta as dimensões comuns no discurso de docentes e discentes e que nortearão as 

ações educativas das escolas da Rede Municipal de Ensino. Tais dimensões foram a 

mailto:fabianaurzetta@hotmail.com
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Convivência, a Prática Pedagógica e a Gestão Escolar Democrática. Assim, neste plano 

de formação, nos propomos a trabalhar estas três dimensões, de modo a contribuir para a 

construção de uma educação referenciada socialmente, para que a escola possa cumprir 

sua função social, de formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus 

direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que vivem, preparados para 

participar da vida econômica, social e política do país e aptos a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa.  

Esse plano de formação foi organizado em encontros, oficinas e rodas de conversa 

realizados durante os dias escolares previstos no calendário escolar, em momentos 

extraturnos e durante os horários de módulo II38. Nessas ações formativas, que  se 

constituíram em momentos de trocas de experiências, com profissionais de outras 

instituições como a Universidade Federal de Uberlândia e o Centro Municipal de Estudos 

e Projetos Educacionais – CEMEPE. 

 

Contextualizando a formação continuada 

 

Quando falamos em formação de professores, estamos tratando dos dois 

momentos que constituem o processo: a formação inicial e a formação continuada. No 

que se refere à formação inicial, ela é indispensável para o acesso ao campo profissional, 

mas não é suficiente para responder à dinâmica da produção do conhecimento e às 

exigências da carreira. Existem, ainda, os saberes que se aprendem no cotidiano escolar 

ou de sala de aula e outros que são aprimorados na interação com profissionais 

experientes, que justificam a necessidade da formação continuada.  

Consideramos que a formação docente é um processo que não se finaliza com a 

formação inicial; ao contrário, impõe-se como fundamental, a formação continuada em 

que as reflexões sobre práticas profissionais se tornem a base desse processo, no qual, a 

formação deve ser o resultado da vivência teórica e prática, de forma que, o docente possa 

tecer alternativas para o seu desenvolvimento profissional.  

                                                           
38 Horários onde os professores da rede pública municipal não têm aula na escola e podem participar 

de programas de formação continuada ou utilizá-lo para planejamento de suas aulas. 
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A formação continuada, em sentido amplo, é entendida como processo 

ininterrupto que acompanha o professor durante toda a sua trajetória profissional e em 

sentido restrito, como forma deliberada e organizada de aperfeiçoamento, que o incentive, 

pela ação, pela reflexão e pela interação com seus pares, ao aprimoramento de sua prática 

e à apropriação de saberes rumo à autonomia profissional (FALSARELLA, 2004). 

Temos historicamente convivido com uma lógica, na qual os supostos saberes da 

prática foram produzidos por pesquisadores que nem sempre consideraram as 

especificidades da mesma. Assim, o que chega ao educador é um saber produzido e 

legitimado por outro. Neste modelo, nos usuais processos de formação, são 

 

apresentadas abordagens de ensino ou tratados conteúdos específicos 
(para tentar sanar as deficiências da formação inicial) com o propósito 
de os professores aplicarem em suas salas, as idéias e propostas que a 
academia considera eficazes. Além de conceber erroneamente a 
formação continuada, tais ações mantêm o professor atrelado ao papel 
НО “ЬТЦpХОЬ ОбОМuЭШЫ О КpХТМКНШЫ НО ЫОМОТЭКЬ” ЪuО, ЧК ЫОКХТНКНО, ЧуШ НуШ 
conta de resolver os complexos problemas da prática pedagógica 
(SCHNETZLER, 2000, p. 23). 

 

No entanto, quando o professor articula o saber pesquisado com a sua prática, ele 

interioriza uma outra lógica que passa a dar mais significado ao que ele pode e deve 

realizar.  

Segundo Candau (2007), a preocupação com a formação contínua de professores 

não é uma novidade. A autora afirma que a mesma está presente em todos os esforços de 

renovação pedagógica que, geralmente, são promovidos pelos sistemas de ensino. Cunha 

(1999) complementa, ainda, que a atualização constante do professor se faz necessária 

em função do progresso crescente, tanto no campo científico e tecnológico, como no 

campo epistemológico e pedagógico. 

 Atualmente, percebe-se que o aprender é contínuo e para Nóvoa (1995), a 

formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão 

como instrumento de análise, onde a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua. 

Para Schnetzler (1996), a formação continuada de professores se justifica pela 

necessidade de contínuo aprimoramento profissional, de reflexões críticas sobre a própria 
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prática pedagógica e superação do distanciamento entre contribuições da pesquisa 

educacional e sua utilização para a transformação da prática docente. 

 Os estudos atuais têm apontado para a necessidade de que o professor seja capaz 

de refletir sobre a sua prática e redirecioná-la.  Vale ressaltar a valorização da prática 

docente, como momento de construção de conhecimento - reflexão na ação - e da pesquisa 

na ação dos profissionais, com a efetivação do professor pesquisador de sua prática, 

ganhando força assim, a formação contínua na escola articulada com a universidade, 

ultrapassando a visão que se tinha de formação permanente (PIMENTA, 2005). 

 Portanto, para possibilitar a prática da reflexão na formação de professores, a 

escola e também a universidade devem criar espaço de trabalho colaborativo e assim, 

contribuir para o processo de formação continuada. E é com essa reflexão que o professor 

pode se tornar produtor de saberes. 

A formação de parcerias, segundo Schnetzler (1996), oportuniza o confronto das 

teorias educacionais com os problemas e características das práticas pedagógicas usuais 

dos professores, contribuindo gradativamente para a reformulação de suas práticas. Tal 

processo, certamente será mais eficaz se for realizado coletivamente, no entanto, não é 

suficiente que os professores se sintam abertos e disponíveis para refletir sobre a sua 

prática, é necessário que cada professor se sinta insatisfeito e deseje transformar a sua 

realidade docente em direção a novos planejamentos, novas ações e reflexões. 

 Neste sentido, compreendemos que a formação docente é indispensável para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, contribuindo para a mudança de concepções que 

podem colaborar para melhorias na qualidade do ensino e da aprendizagem. Nesta 

perspectiva, consideramos que o desenvolvimento profissional deva ser concebido como 

um processo coletivo e colaborativo, consistindo em possibilitar aos professores a 

construção de novas teorias e novas práticas pedagógicas. 

 Para que efetivamente contribua para a transformação da prática docente, é 

necessário construir uma nova concepção de formação continuada. O ponto de partida 

para esse repensar é entender que o professor já possui um saber construído ao longo de 

sua vida profissional e que, portanto, as ações de formação contínua devem possibilitar 

uma interlocução dessa experiência docente com os conhecimentos academicamente 
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produzidos e não serem oferecidos como se os professores não tivessem um saber já 

elaborado (MIRANDA, 2002). 

 Vários fatores importantes necessitam de ser considerados quanto às concepções 

concebidas nas ações de formação continuada. Uma delas aponta para a necessidade de 

se eleger a escola como locus privilegiado da formação docente, aspecto evidenciado em 

estudos desenvolvidos nesta área. Valorizando a importância de se articular a formação 

desenvolvida no próprio local de trabalho a outras modalidades, tais como cursos, 

congressos e atividades culturais. Para transformar os saberes e as práticas docentes, a 

formação contínua precisa ser concebida no contexto em que foi gerada a demanda, ou 

seja, na escola, local privilegiado de (trans) formação. Nesse sentido, as propostas devem 

resultar da análise dos conflitos existentes, da busca coletiva por novas possibilidades de 

ação e principalmente, do compromisso com a Educação (MIRANDA, 2006). 

 Essa perspectiva defende a escola como espaço ideal para a formação, por ser esse 

o lugar onde o professor aprende, desaprende, reestrutura o aprendido e faz descobertas. 

Não se trata de qual lugar seja melhor, mas, de que forma é proposta essa experiência de 

formação. 

Defende-se hoje que a escola possa ser concebida como lugar de 
produção do conhecimento pedagógico e que a prática do professor [...] 
seja encarada como um conjunto de ações que se baseiam em saberes 
válidos que precisam ser considerados nos programas de formação 
continuada (ROSA; SCHNETZLER, 2003, p. 28).  
 

 É importante esclarecer que centrar e vincular a formação na escola não significa 

desenvolver ações exclusivamente dentro do espaço escolar, mas, sim, desenvolver ações 

sempre ancoradas na unidade escolar, a partir de um plano de ação que pretenda efetivar 

mudanças nas práticas individuais e nas práticas institucionais, por meio da criação de 

um espaço próprio para que o professor reflita sobre sua prática e, juntamente, com seus 

pares, busque formas de superação de suas necessidades (GAMA; TERRAZZAN, 2007). 

 Para Nóvoa (1992), a formação docente tende a legitimar a razão instrumental: os 

esforços de racionalização do ensino não se concretizam a partir da valorização de um 

saber de que os professores são portadores, mas, sim, por meio do esforço para impor 

novos saberes científicos. A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao 

desenvolvimento de uma prática reflexiva. Sendo assim, considerar a escola como espaço 
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de formação contínua passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o 

modelo clássico e construir uma nova perspectiva na área de formação contínua. 

Concordando com Nóvoa (1992), acreditamos que os professores, para serem 

autônomos, necessitam assumir posturas reflexivas e críticas sobre o processo ensino-

aprendizagem, buscando referenciais teóricos que lhes possibilitem melhor compreendê-

lo e aperfeiçoá-lo, produzindo, por meio de suas próprias investigações, transformações 

no seu pensamento e na sua prática docente. 

 A elaboração de um plano de formação continuada na escola possibilita que, em 

alguns momentos, toda a comunidade escolar possa reunir-se para repensar o trabalho em 

desenvolvimento na instituição e procurar estimular componentes formativos que tenham 

uma articulação com o cotidiano escolar, favorecendo, assim, processos coletivos de 

reflexão e intervenção na prática pedagógica (CANDAU, 2007). Além de  incentivar nos 

profissionais de ensino a postura reflexiva, a capacidade de analisar a própria prática e, a 

partir dessa análise, reconstruir saberes, articular conhecimentos teóricos e práticos e 

reestruturar coletivamente o Projeto Político Pedagógico da escola. 

Nesse momento, pretendemos ressaltar ainda a importância das relações 

interpessoais para o sucesso de qualquer proposta de formação continuada ou ação 

educacional, uma vez que acreditamos que, 

O trabalho coletivo e o compromisso com o grupo são fundamentais 
para o cumprimento dos novos desafios que ocorrem na escola. Para a 
concretização desse novo tipo de trabalho escolar, são necessárias 
mudanças nas relações e inter-relações pessoais dos professores com 
seus pares e com os alunos; exige-se hoje um profissional 
comprometido com o progresso educacional, com resultados da 
aprendizagem de seus alunos, com a atualização constante de seus 
saberes pedagógicos e culturais. Um profissional envolvido com o 
exercício contínuo da reflexão sobre sua prática (SILVA, 2002, p. 79).  

Portanto, parece ser consensual que o professor em exercício disponha de um 

programa de formação continuada que seja capaz de funcionar, não apenas como 

oportunidade de atualização de conhecimentos, face às inúmeras inovações que surgem, 

mas também como elemento decodificador das práticas vivenciadas no dia a dia da sala 

de aula. 
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O professor, que por séculos foi visto como aquele que detinha um saber suficiente 

para ser transmitido aos alunos e domínio de procedimentos metodológicos, para 

transmitir esses conhecimentos, passa a ser requisitado como um profissional crítico e 

criativo, pesquisador de sua prática, envolvido com questões político-sociais, que saiba 

atuar numa perspectiva de inclusão de toda diversidade cultural emergente, para 

concretizar os ideais de uma Educação inclusiva, democrática e participativa. Nesse 

sentido, impõe-se a ele que participe de atividades de formação continuada, que 

propiciem o seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

Uma proposta de formação continuada deve promover o desenvolvimento de 

práticos reflexivos, capazes de entender, questionar e transformar sua prática, além de ser 

facilitadora da articulação entre teoria e prática, propondo caminhos para que os 

professores procurem construir uma prática cotidiana reflexiva a partir de um 

embasamento teórico sobre as questões pedagógicas. 

Com relação os aspectos levantados na proposta vivenciada, constatamos que os 

professores expressaram a necessidade de uma proposta contínua e elaborada a partir de 

suas carências formativas, bem como da realidade do seu contexto de trabalho; apontando 

para a importância de se pensar em formas mais concretas e significativas de investir na 

continuidade do processo formativo do professor como um desafio para a construção de 

uma escola de qualidade. É importante transformar a escola em um espaço de formação 

articulada com a prática docente, o que implica gestão democrática e práticas curriculares 

participativas, propiciando a constituição de redes de formação continuada (PIMENTA, 

2002). 

Nesse sentido, considerando os processos reflexivos como constitutivos da 

formação de professores, a análise da experiência descrita não evidenciou a 

problematização da prática por parte da maioria dos professores e torna evidente que a 

formação continuada não é eficaz quando pensada e idealizada como ofertas de cursos e 

situações pontuais de discussões. A formação continuada deve ser constituída de 

processos contínuos, contemplando em seu desenvolvimento, a reflexão como base da 

prática e da produção de conhecimentos. 

Compreendemos a importância conferida à troca de experiências no processo de 

crescimento profissional, mas, percebemos a significativa dificuldade na reflexão coletiva 
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e transformação da prática, a partir da vivência de uma ação formativa, onde professores 

do Ensino Superior e docentes da Educação Básica compartilham conhecimentos. 

Romper com velhos paradigmas de formação não é tarefa fácil, motivo pelo qual 

alguns professores são resistentes à mudança. Mudar significa trocar o certo pelo 

duvidoso, sair do estado de acomodação rumo ao desconhecido. Para tanto, os professores 

precisam ser seduzidos, convencidos sobre a importância do envolvimento e da 

intencionalidade de produzir respostas às situações de incertezas. Os professores saem 

dos programas de formação continuada sem coragem de empreender mudanças na prática. 

Franco (2008) complementa que não acredita que uma instituição formadora possa 

transmitir saberes a outrem, mas acredita que há processos formativos que abrem espaços 

para que os formandos se coloquem em processos de auto-formação, estruturando uma 

nova relação do sujeito com o saber. O papel ativo, crítico e reflexivo do professor sobre 

o conhecimento disponível sobre os fundamentos da prática. Um sujeito que aprende a 

olhar a própria prática, aprende a refletir sobre ela, aprende a buscar alternativas à sua 

transformação, percebe a adequabilidade ou inadequação de práticas cotidianas e 

acostuma-se a buscar o novo. Esses saberes propiciarão ao docente realizar teorizações, 

ou seja, aprender a pedagogizar a própria prática. 

 

Considerações Finais 

 

A participação de professores em programas de formação continuada se deve ao 

reconhecimento da importância dessas ações, embora evidenciem limitações quanto às 

contribuições para a melhoria da prática pedagógica. A proposta discutida neste trabalho 

poderá apresentar implicações para a formação continuada de professores de Ciências, 

onde a sua participação em um processo dialógico e colaborativo, como personagem 

ativo, poderá desenvolver a sua capacidade de agir em sala de aula como facilitador do 

diálogo, favorecendo a aprendizagem dos alunos. Além disso, o envolvimento do 

professor em pesquisa e o compartilhamento de saberes e concepções favorecem um 

aprofundamento de seus conhecimentos sobre os conteúdos específicos e sobre novas 

estratégias de ensino, o que se reflete no desenvolvimento de sua autonomia, em uma 
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atualização de seus saberes e em uma maior sistematização e consciência crítica para 

desempenhar sua profissão.  

As ações formativas devem ser facilitadoras da articulação entre teoria e prática, 

propondo caminhos para que os professores procurem construir uma prática cotidiana 

reflexiva por meio de um embasamento teórico pedagógico. Embora fosse objetivo da 

proposta a superação da dicotomia entre teoria e prática, no desenvolvimento de suas 

atividades, em muitos momentos, os professores não conseguiram visualizar essa 

articulação. Quando o professor não constrói sentido, ele não consegue realizar a 

apreensão dos conhecimentos teorizados e não percebe uma relação entre a teoria e as 

suas ações cotidianas. 
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RESUMO 

 

Esse trabalho resulta de um estudo bibliográfico realizado com intuito de refletir sobre a 

formação de professores e suas implicações na produção de saberes no exercício docente 

partindo da seguinte questão norteadora: Quais as implicações dos aspectos formativos na 

produção de saberes considerando as demandas do trabalho docente na escola? A tessitura 

considera alguns aspectos legais sobre a formação de professores no Brasil e alcança 

apontamentos sobre as demandas sociais do exercício dessa profissão, os saberes da docência, 

assim como as demandas sociais atuais para tal. Assinalamos que os professores são agentes da 

própria formação no contexto de exercício docente ao tempo que esse processo formativo deve 

ser desenvolvido em continuidade pautando-se na produção de saberes necessários às 

atividades que desenvolve.   

 

PALAVRAS CHAVE: Formação de professores. Produção de saberes. Trabalho docente 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreendemos que a tarefa de educar é complexa, histórica e que a qualificação 

docente exige uma reflexão sobre si mesma. Dessa maneira, percebemos que formação e 

exercício docente têm uma relação de equilíbrio e completude que se constitui no contexto do 

exercício docente como possibilidade de produção de saberes diversos. Logo, ser professor 

demanda gestão dinâmica desse processo formativo.  

O professor, além de sentir-se consciente na sua formação cotidiana, precisa sentir-se 

importante para a formação de seus colegas. Os professores precisam posicionar-se como 

autores e atores na formação continuada e principalmente devem respeitar-se de tal forma que 

passem a ter interesse pelo sucesso coletivo, propiciando reflexões coletivas a cerca da escola e 

da educação. 

A formação continuada não se traduz pela complexidade do estudo individual ou coletivo, 

mas se concretiza pelo interesse de seus sujeitos em buscá-la, construí-la e vivenciá-la dia-a-dia 

na escola, na sala de aula, nos encontros pedagógicos, no horário pedagógico, nas reuniões com 

os pais, no planejamento, no manuseio do livro didático, no atendimento individual e coletivo. 

Nesta escritura, propomos uma discussão sobre ser professor com intuito de abordar 

alguns aspectos formativos e suas implicações na produção de saberes no exercício docente 

partindo da seguinte questão norteadora: Quais as implicações dos aspectos formativos na 

produção de saberes considerando as demandas do trabalho docente na escola? Trata-se de um 

estudo predominantemente bibliográfico, fundamentado nos seguintes teóricos: Garcia (1992), 

Brito (2006), Imbernón (2010), Nóvoa (1992), Sacristán (1995), Zeichner (2003), dentre outros. 

Consideramos que os autores selecionados podem subsidiar este estudo, proporcionando uma 

promissora contribuição teórica para a discussão proposta, bem como suscitar reflexões 

pertinentes ao assunto e favorecer disseminação de outras propostas investigativas.  
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Nesta exposição escrita abordamos alguns elementos da formação de professores como 

as orientações legais e as demandas sociais atuais, além das considerações sobre a prática 

pedagógica enquanto espaço formativo e de produção de saberes.  

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

Legalmente, no Brasil, a formação de professores para a educação básica exige, por um 

lado, no mínimo um curso de nível superior, e por outro lado permite que professores com 

formação em nível médio atuem na educação infantil e nas séries iniciais. Essa contradição pode 

ser averiguada no texto da LDBEN nº 9394/96 no seu artigo 62. 

 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-à em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

 

Esta é apenas uma das contradições que envolvem a temática formação de professores. 

Além de muitas outras contradições, a discussão encontra-se com muitas dúvidas, lacunas e 

incertezas. Precisamos acrescentar a esta escritura aspectos relevantes sobre formação de 

professores contidas em outro documento legal. 

Dessa maneira, recorremos às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), querendo 

entender algumas determinações sobre os processos de formação de professores. Nesse 

documento existem inúmeras inovações em relação às concepções existentes sobre a formação 

de professores. Ressaltamos como um grande avanço, a constituição do curso de Licenciatura 

como um curso com identidade própria, com especificações curriculares voltadas às finalidades 

do curso, de caráter terminal. 
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As DCN estabelecem os princípios orientadores para a formação de professores de 

natureza pedagógica, estrutural, e institucional. No seu Artigo 3.º apresenta os princípios 

norteadores para a formação docente: a competência como concepção nuclear na orientação 

do curso; a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, a 

pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem. 

O eixo organizador do currículo, segundo o documento supracitado, está na construção 

de competências. O Artigo 5.º reforça que a formação deve contemplar diversos âmbitos do 

conhecimento profissional do professor. Nos incisos III e IV deste artigo, revela a preocupação 

das DCN com a especificidade da formação de professores.  

No seu inciso III, o artigo garante os conhecimentos das áreas de ensino da escolaridade 

básica, porém com aprofundamento voltado às especificidades da formação docente e não da 

formação de especialistas de área do conhecimento. No seu inciso IV o documento aponta sua 

preocupação com o tratamento didático dado aos conteúdos e enfatiza a necessidade de 

articular o conteúdo a ser ensinado à sua didática específica. 

Os conhecimentos do professor sobre os objetos de ensino devem, além de incluir os 

conceitos das áreas de ensino definidos para a escolaridade na qual ele irá atuar, devem, tanto 

no que se refere à profundidade desses conceitos como à sua historicidade, sua articulação com 

outros conhecimentos e o tratamento didático, ampliando assim seu conhecimento da área.  

A formação de professores, na atualidade, não pode mais está limitada à dimensão 

instrumental, pelo contrário, precisa ultrapassá-la em busca de novas perspectivas envolvidas 

o à aà essig ifi aç oà daà ultu aà p ofissio al,à valo iza doà p ti asà do e tesà pa ti ipativas,à

efle ivasà e,à so etudo,à íti as. à B‘ITO,à 006, p.41). As exigências sociais condicionam a 

necessidade de novos olhares sobre formação de professores. 

 

AS DEMANDAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ATUALIDADE 

 

Na atualidade, fervem as discussões a cerca dos processos formativos de professores. 

Nessa turbulência podemos enunciar alguns questionamentos sobre os processos formativos de 
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professores para ilustrar nossas afirmações, tais como: A formação de professores dá conta de 

atender às necessidades reais, da sala de aula? Quais seriam as principais características dessa 

formação no cenário educacional do Brasil? O que os professores precisam saber para ensinar 

no contexto social atual? Como e onde os professores adquirem os saberes que mobilizam em 

seu cotidiano de trabalho?  

Poderíamos elaborar muitos outros questionamentos, mas não é este o nosso propósito, 

assim como não pretendemos respondê-los, apenas desejamos suscitar reflexões sobre a 

formação de professores e, consequentemente, sobre prática pedagógica na atual sociedade, 

tão complexa e tão contraditória ao mesmo tempo. 

Adentramos no século XIX e vivenciamos avalanches de produção tecnológicas, logo, 

também, de produção de informações, muitas e diversas informações. Nesse contexto, o acesso 

às tecnologias e a todos os seus produtos e subprodutos é apenas uma questão de tempo, de 

rápido tempo. Nesse cenário encontramos nossa escola, nossos alunos, e, evidentemente 

nossos professores. Mas, precisamos atentar em torno desta última figura e tecer 

questionamentos sobre seu papel na sociedade, na escola, na vida de cada aluno. Precisamos 

refletir sobre o professor que se forma para atuar nesse contexto, assim como o professor que 

já está formado e também atua nesse contexto. 

Sobre formação de professores para esse futuro, Imbernón (2010, p.27) afirma que [...]à

aà fo aç oà deveà assu i à pa elasà deà uda çaà eà i ovaç o... .à Co p ee de osà ueà essaà

mudança e essa inovação devem ser almejadas pelos próprios professores, os sujeitos ativos da 

própria formação, desse modo, entenderemos conforme Nóvoa (1997, p28) queà aàfo aç oà

não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura 

dosà elho esàpe u sosàpa aàaàt a sfo aç oàdaàes ola  

Nóvoa (1997, p. 28) participa dessa discussão explicitando que a formação de professores 

precisa ultrapassar os modelos individualistas e conquistar modelos articulados de projetos 

coletivos com a escola, pois, o processo de mudança é do professor, da sala de aula, logo, 

também, a escola. [...]àO desenvolvimento profissional dos professores tem de estar articulado 

com as escolas e com seus projetos .  
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Estamos falando de ações coletivas com reflexos individuais, ou seja, o trabalho e o 

processo formativo precisam ter dimensão coletiva, participativa. O professor forma-se ao 

formar o seu contexto de atuação ao mesmo tempo em que tal contexto exerce sobre sua 

formação individual influência equivalente ao seu esforço desprendido para mudar, melhorar, 

atualizar, inovar, tornar sua prática crítica e consciente. Assim, afirmamos que a formação 

docente é norteada pela prática pedagógica desenvolvida pelo o professor na mesma proporção 

em que esta prática é alimentada pela própria formação, como num ciclo de energia dentro de 

um ecossistema. Esta é a forma geradora do conhecimento, é através da prática que surgem ou 

se constroem competências para a mobilização do pensamento pedagógico reflexivo, através 

de um processo contínuo.  

Para (Antunes, 2001, p.78) é impossível estimular e desenvolver nos alunos 

competências sem uma mudança expressiva na atuação docente. Agora, cabe ao professor uma 

educação permanente, logo, uma apropriação de muitas competências a serem usadas, 

e i ue idaàpo àestudos,àpes uisas,à leitu as,àde ates,àpo à u sosà ueà seàassiste,à o tudo,à aà

mais inefável e imprescindível competência é a do próprio professor em administrar sua 

fo aç oà o ti uada,à o àe i ue i e toàdi io . 

Nóvoa (1992) mostra que o professor que deseja desenvolver uma prática pedagógica 

pela prática social, opta conscientemente pelo desejo de renovar sua atuação, de promover 

transformação, implementando novos valores na escola e, conseqüentemente, na aula. 

Nóvoa (1992, p.62) ainda conota esta ideia quando assinala que no cenário de formação 

docente o desprestígio da profissão de professor, pela ausência de um projeto coletivo 

mobilizador do conjunto ou da classe docente, dificulta a afirmação social dos professores, 

gerando uma atitude defensiva e individualista, peculiar a funcionários, não a profissionais. 

A formação de professores é um processo contínuo fundamentado em suas 

vidas e nas escolas. A formação docente deve estar voltada para o 

desenvolvimento pessoal: produzir a vida do professor, ao desenvolvimento 

profissional, produzir a profissão docente e ao desenvolvimento 

organizacional produzir a escola. 
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A compreensão desse debate sobre formação de professores nos leva a princípios que 

não podem ser deixados a segundo plano, pois toda formação deve ser um processo contínuo 

de aprendizagens, daí a necessidade de estudos continuados durante toda a carreira 

profissional. O professor forma-se numa instituição de ensino para exercer sua profissão em 

uma instituição de ensino, passa, dessa maneira, a fazer parte desta instituição, de sua 

organização e principalmente de sua funcionalidade. 

A instituição palco do desempenho do profissional professor, a escola, tem vida, está 

inserida na sociedade, interfere na dinâmica social, recebe interferência dessa mesma dinâmica, 

logo precisa está conectada com ela, atualizando-se para atender suas demandas.   

É na escola que a formação continua, no exercício da prática docente através da 

articulação entre as duas dimensões da formação, a inicial concebida na academia e a formação 

continuada gerada no exercício da profissão significando investimento no crescimento 

profissional. 

Sacristán (1995, p.74) ressaltam a importância de o professor assumir-se responsável 

conscientemente por sua formação, tornando-a intencional, assim: 

 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 

destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 

simples descoberta pessoal. O professor não é técnico nem um improvisador, 

mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua 

experiência para se desenvolver em contextos práticos preexistentes. 

 

O profissional consciente de sua formação possivelmente consegue refletir sobre as 

habilidades necessárias ao exercício de sua profissão, assim como, seja capaz de novos 

conhecimentos a cerca de ensino e de aprendizagem. Estamos falando de um professor agende 

de uma formação reflexiva, desde que esta reflexão seja uma prática social a partir e para os 

condicionantes sociais do ensino, como define Zeichner (2003). 
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A PRODUÇÃO DE SABER DOCENTE: APRENDENDO A SER PROFESSOR 

 

Passamos a fazer referência ao professor enquanto um profissional cujo processo 

formativo requer a conquista de saberes intrínsecos a sua profissão dada a essência do que ele 

faz, ou seja, ensinar. Mas, é necessário enfatizar que os saberes específicos da profissão 

professor estão conectados ao ensino e à aprendizagem, interagindo de forma real com o 

contexto escolar onde o ensino e a aprendizagem acontecem, e, evidentemente, na interação 

com seus alunos. 

Os professores, para exercerem o seu papel, fazem jus a uma formação adequada para 

lecionar as disciplinas ou saberes que lhe são propostos, além de um conjunto básico de 

competências orientadas para a sua prática letiva, designados conhecimento profissional.  

Shulman (1992) considera que cada área do conhecimento tem uma especificidade 

própria que justifica a necessidade de se estudar o conhecimento do professor tendo em vista 

a disciplina que ensina. As investigações que esse autor realizou permitiram que ele identificasse 

três vertentes no conhecimento do professor: o conhecimento do conteúdo da disciplina, o 

conhecimento didático do conteúdo da disciplina e o conhecimento do currículo. 

O conhecimento denominado pelo autor citado anteriormente de conhecimento do 

conteúdo da disciplina é entendido pelo autor como a quantidade e organização do 

conhecimento por si na mente do professor. Ele sugere que o conhecimento do conteúdo da 

disciplina deve envolver o conhecimento para ensinar, não como um conjunto de regras 

relativas à aplicação do conteúdo, mas os conhecimentos relativos à natureza e aos significados 

dos conteúdos, o desenvolvimento histórico, os diversos modos de organizá-los. Para o autor, o 

conhecimento do currículo engloba a compreensão do programa, de materiais que o professor 

disponibiliza para ensinar sua disciplina, a capacidade de fazer articulações quer horizontal, quer 

vertical do conteúdo a ser ensinado. 

Ainda segundo Shulman  o conhecimento didático do conteúdo é uma combinação entre 

oà o he i e toàdaàdis ipli aàeàoà o he i e toàdoà odoàdeàe si a àeàdeàto a àaàdis ipli aà

compreensível para o aluno. Esse tipo de conhecimento incorpora a dimensão do conhecimento 

como disciplina que será ensinada, modos de apresentá-la e abordá-la de forma que seja 
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compreensível para os alunos e inclui o conhecimento das concepções, crenças e conhecimentos 

dos estudantes sobre a disciplina.  

A essa maneira Tardif (2002) também considera que o professor, ao realizar seu trabalho, 

se apóia nos conhecimentos disciplinares, didáticos e pedagógicos adquiridos na escola de 

formação; nos conhecimentos curriculares veiculados em programas e livros didáticos, mas 

considera ainda que eles são provenientes também de sua cultura pessoal, de sua história de 

vida e de sua escolaridade anterior e no seu próprio saber proveniente de experiências 

profissionais. 

O conhecimento profissional, segundo Ponte (1998) está orientado para a ação e se 

desdobra sobre quatro domínios inter-relacionados com aspectos do conhecimento pessoal e 

informal da vida cotidiana do professor: o conhecimento dos conteúdos de ensino; o 

conhecimento do currículo; o conhecimento do aluno; e o conhecimento do processo 

instrucional.  

O conhecimento profissional dos professores se tece por meio da participação nas 

práticas educativas, ou seja, nos processos de formação de professores a prática torna-se um 

elemento essencial. Entretanto, a prática por si só não garante a qualidade na formação. 

Contudo, o processo de formação de professores nos diversos níveis (formação inicial, formação 

contínua, formação especializada) é um processo de desenvolvimento profissional que envolve 

o desenvolvimento de potencialidades de cada professor e a construção de novos saberes 

marcados pelas dinâmicas sociais.  

Brito (2006, p.44) reflete a necessidade de um processo dinâmico de formação de 

professor, capaz de conquistar autonomia e capacidade de reconstrução de saberes e 

competência pedagógica.  

 

Tornar-se professor, notadamente professor de profissão, dá-se num 

processo dinâmico de construções de significados referentes à educação, ao 

ensino e à aprendizagem, destacando-se, nesse processo, a importância da 

formação sistêmica, articulada com a realidade socioeducacional. 

 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1418 
 

 

Trata-se da formação no contexto escolar, onde e exclusivamente é possível articular os 

saberes subsidiados pela instituição formadora com os saberes da experiência docente. Por isso 

falam-se tanto em formação na escola, pois é nesse contexto que o professor experimenta 

saberes, acrescenta novos ingredientes para reformulá-los ou refutá-los, semeia informações 

que darão origem a novos saberes, enfim.  

Na escola, o profissional professor atua na sua formação continuada, aquela que 

conforme Alarcão (1998) deve priorizar o desenvolvimento das potencialidades profissionais de 

cada docente, individualmente, de acordo com a prática educativa, como fonte geradora de 

conhecimento, saberes e competências, pela qual o professor deve construir e defender a 

especificidade de seu saber e de sua identidade profissional. 

O professor só se torna professor, de fato, quando passa a exercer sua profissão na escola. 

Nesse momento surgirão muitos conflitos, dentre eles, a decisão de organizar os saberes 

necessários para ser professor. É hora de decidir, de agir, descortinar sua própria visão de escola, 

de sala de aula e de aluno. Nenhum saber será imutável, nem suficiente para assegurar uma 

prática eficaz, porém, nenhuma prática será eficaz sem que haja a construção de muitos saberes 

pedagógicos. Serão desafios constantes. 

O equilíbrio entre formação e prática pedagógica é necessário e a esse respeito Guarnieri 

(2000) chama atenção para o reducionismo perigoso de atribuir excessivo valor à formação 

acadêmica em detrimento da importância da prática pedagógica ou vice e versa. Faz-se preciso 

compreender que a experiência docente é um elemento indispensável para o desenvolvimento 

profissional do professor, assim como, também, é a sua formação. 

As pesquisas atuais sobre formação docente têm a marca da importância dada à prática 

docente e aos saberes dos professores. Brito (2007, p.50) acrescenta que há valorização dos 

sa e es da experiência, apresentando como novo paradigma formativo a perspectiva 

efle iva.  

A perspectiva reflexiva de formação docente é delineada pela necessidade do próprio 

professor perceber-se como um profissional reflexivo, capaz construir o saber no cotidiano 

escolar de seu fazer pedagógico, refletindo continuamente na ação, (BRITO, 2006). A perspectiva 
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reflexiva crítica é tomada por Nóvoa (1992) como processo que fornece aos professores meios 

de pensar com autonomia no contexto de sua autoformação, usufruindo de liberdade e 

criatividade. 

Tardif (2000) contribui com essa discussão acrescentando que a prática docente é o palco 

e o cenário de produção de saberes relativos à profissão. Para este autor, cabe ao professor 

tornar-se sujeito do conhecimento detendo saber específico e intrínseco ao seu fazer 

pedagógico.   

A atuação profissional nos permite afirmar que os saberes docentes emergem no 

cotidiano da sala de aula a partir da reflexão que fazemos sobre o que fazemos. Mas, ao mesmo 

tempo, esses saberes alimentam-se de uma teoria pesquisada, estudada. Estamos falando de 

saberes que dependem de uma teoria, de uma prática reflexiva e nossa atuação crítica diante 

da realidade vivenciada. Então nossa formação, segundo Pimenta (1999, p.30) requer 

mobilização de sa e esàdaà ossaàp ti aà efle iva ,àassi à o oàdeà sa e esàespe ializados àeà

sa e esàdeàu aà ilit iaàpedagógi a . 

Percebemos que a prática pedagógica é também uma referência na formação docente, 

pois nos formamos pra exercício da prática docente e atuamos profissionalmente para 

produzirmos nossa formação. Essa relação teoria e prática, fundamental no processo de 

formação docente, é estudada por Fiorentini et al (1998, p.319) nos oferecendo a seguinte 

contribuição:  

 

O saber do professor, portanto, não reside em saber aplicar o conhecimento 

teórico ou científico, mas sim, saber negá-lo, isto é, não aplicar pura e 

simplesmente este conhecimento, mas transformá-lo em saber complexo e 

articulado ao contexto em que ele é produzido. 

 

 Mais uma vez encontramos respaldo para afirmar que o professor é o agente principal 

de sua prática pedagógica assim como de sua formação. No emaranhado de suas atribuições vai 

construindo caminhos, refletindo sobre sua construção, traçando novas alternativas, e, nesse, 

indo e vindo, o professor vai conhecendo, aprendendo a conhecer, a ser, a saber e a fazer como 

nos esclarece as afirmações de Guarnieri (2000, p10): 
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Tais conhecimentos, desenvolvidos a partir do exercício profissional, 

permitem ao professor avaliar a própria prática e detectar nas condições em 

que seu trabalho acontece, os problemas, as dificuldades que limitam sua 

atuação e exigem dele a tomada de decisões. 

 

 

Percebemos, dessa maneira, que a ação docente recorre à mobilização de saberes 

inseridos no contexto da sala de aula, produzidos ali, a partir das relações interpessoais 

estabelecidas com os alunos e de tantas demandas que vão surgindo na dinâmica da sala de 

aula. 

Querendo encerrar essas considerações sobre formação de professores diante das 

perspectivas sociais atuais recorremos às contribuições de Pimenta (1999) no que diz respeito 

ao saber docente enquanto saber fazer a partir da articulação entre outros saberes da formação 

e da prática. A autora concretiza o esclarecimento de que os conhecimentos teóricos são 

construídos e ou reconstruídos na própria ação docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como sujeito de sua própria formação, o professor pode construir uma escola 

democrática para usufruto social, na qual cada profissional pode crescer enquanto participa de 

programas de formação continuada e enquanto atua na sua docência. Não se faz exclusivamente 

necessário que o professor utilize específicas metodologias, pois, cabe a ele mudar em si a 

acomodação comum e reconstruir seus instrumentais teóricos e metodológicos para mudar na 

sociedade as mazelas que a educação pode sanar.  

 Ao construir e desenvolver um programa de formação continuada, os sujeitos valorizam 

alguns pressupostos, quais sejam: articulação entre trabalho individual e coletivo; integração de 
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teoria e prática; valorização dos conhecimentos e práticas dos participantes; clareza quanto aos 

pontos de partida e de chegada. 

 A relação entre teoria e prática deve ser encarada como um princípio do qual não é 

possível abrir mão quando se concebem e se desenvolvem diferentes estratégias de formação 

continuada.  É voz comum hoje que não basta apenas a formação Inicial, pois esta não consegue 

dar conta do universo multifacetado do cotidiano escolar. A formação continuada é essencial e 

importante porque pela sua natureza, ela se constrói cotidianamente pelo exercício da docência 

e do trabalho da escola. 

 Acreditamos que esse trabalho pode contribuir para a reflexão a cerca da melhoria da 

qualidade do ensino, sobretudo contribuindo com uma reflexão sobre os processos formativos 

dos professores. 
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Resumo 

O texto apresenta a proposta de uma pesquisa que se dedica a pensar a formação de 
professores/as em um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no âmbito do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). Ao se trazer 
para o cenário educacional brasileiro novos espaços de formação docente, como os 
Institutos Federais, que novidades são produzidas por esses locais ao romperem com as 
instituições universitárias, territórios consagrados/tradicionais da formação de 
professores/as? A Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano insere-se no 
movimento da história recente do cenário de formação de professores/as. Esse novo 
ОЬpКхШ, МШЦ ЬОu “ЦШНШ НО ПКгОЫ” О ЬuК МШЧЭТЧРшЧМТК СТЬЭяЫТМК, ПКЛЫТМК ЪuО pЫШПОЬЬШЫОЬ/КЬ 
de Ciências e Biologia? Que modos de subjetivação tem atuado na invenção dos sujeitos 
professores/as ao viverem a experiência de formação inicial em tal curso? Essa 
experiência é capaz de produzir a reinvenção da docência? De trazer à tona quais modos 
de pensar e estar na profissão docente? A pesquisa se interessa pela cartografia como 
metodologia, esta volta-ЬО КШ “КМШЦpКЧСКЦОЧЭШ НО pОЫМuЫЬШЬ”, ЫОКХТгКЧНШ-se na 
experimentação do real, de uma realidade que para a cartografia expressa-se no 
movimento, e está envolta por múltiplos sentidos. 
 
Palavras-chave: Formação de professores/as. Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Cartografia. 
 
 

1. Introdução 
 A formação de professores/as, historicamente, fundamenta-se em uma tentativa 

de incutir no sujeito docente certos saberes e competências que lhe permita diminuir a 

distância entre o/a aluno/a e o conhecimento, ou a noção de que a formação tem a ver 

com uma forma de manter e fazer circular determinadas informações, recortes da cultura 

humana, modos de ser e ver o mundo. Na contramão disso, entendemos a formação de 

professores/as como um processo contínuo, como um empreendimento autoral, que 

segundo Marcelo Garcia (2009), é ao mesmo tempo individual e coletivo.  
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Consideramos que na formação inicial nas licenciaturas vão sendo traçados os 

rascunhos de possibilidades da docência, constituindo-se como um campo aberto a certos 

pensamentos e saberes que não encerram a experiência formativa, e nem negam o caráter 

mutável do ser professor.  

Temos assistido por parte do governo brasileiro medidas em prol do aumento de 

professores/as para a Educação Básica em diversas áreas, influindo diretamente no 

trabalho das Instituições de Ensino Superior. Na atual política educacional empoderou-se 

os 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) do País na oferta de 

cursos de licenciatura, ampliando suas possibilidades de ação, que concomitantemente 

aos cursos da Educação Básica (técnicos de nível médio para alunos em idade regular; 

técnico de nível médio voltado para jovens e adultos), passou a oferecer cursos de nível 

superior (tecnológicos, graduação e pós-graduação) (SOUSA; BERALDO, 2009).  

A criação dos Institutos Federais tem suas origens ainda em 1909 com as escolas 

de Aprendizes e Artífices, passando pelos Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (Cefets) (ASSIS, 2013). Ainda que inserindo algumas novidades, ao longo 

de sua história foram se metamorfoseando e assumindo novos contornos, mas sem deixar 

de reforçar seu compromisso prioritário com a formação profissional, especialmente no 

setor técnico-industrial e agropecuário. 

A existência das licenciaturas nos IFs é algo recente na história dessas instituições 

e mais ainda no cenário da formação docente no País. É em 2008, com a lei 11.982 que 

se institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria-se os 

IFs. A partir desse marco essas instituições passam a oferecer cursos de formação de 

professores/as para a Educação Básica e programas de formação pedagógica, priorizando 

as áreas de ciências e matemática (BRASIL, 2008a, p. 40).   

Ao se trazer para o cenário educacional brasileiro novos espaços de formação 

docente, como os IFs, indagamo-nos acerca de quais novidades são produzidas por esses 

locais ao romperem com as instituições universitárias, territórios 

consagrados/tradicionais da formação de professores/as?  

A existência histórica da formação de professores prefigura algo próximo a 

reprodução de discursos pautados na racionalidade, no tecnicismo, na busca incessante 

de dominar conhecimentos especializados, congelantes, prestando-se a formar uma 
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consciência única, homogeneizante de pensamento, tanto dos professores/as quanto 

dos/das alunos/as. Com essas amarras, cujos nós, ora se afrouxam, ora se arrocham e 

sufocam é que se pode perceber que os IFs têm se lançado no desafio de promover a 

formação de professores/as, atando-se e desatando-se em diferentes intensidades às 

formas de existência histórica da formação docente. 

No projeto de pesquisa que ora apresentamos está dedicado a pensar a formação 

de professores/as no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no âmbito do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). O Instituto oferece este 

Curso nos campi, Rio Verde, Urutaí e Ceres, localizados no estado de Goiás. Todos eles 

funcionam no período noturno, têm duração de quatro anos em regime semestral de oito 

semestres. 

Nesta proposta, ainda em fase de implantação, se partirá do particular rumo ao 

múltiplo, do sujeito para o contexto. Partiremos da subjetividade constituinte de cada 

ХТМОЧМТКЧНШ/К МШЦШ uЦК pШЬЬТЛТХТНКНО НО ЫОТЧЯОЧхуШ, pКЫК ЫОМЫТКхуШ НО “НШМшЧМТКЬ”, 

como fornecimento de pistas do que é a experiência de formação inicial no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas no território do IF Goiano.   

Apostamos na recente história dos IFs com a formação de professores/as como 

possibilidade de desterritorialização dos consagrados espaços de formação, no caso as 

universidades, e podendo se romper ainda com a rigidez de modelos naturalizados no 

movimento de profissionalização docente.  

Formar-se professor/a acontece no entremeio de incontáveis experiências que se 

passam em tempo e espaço diversos, pondo em compasso determinados discursos que 

fabricam os sujeitos, moldando seus conhecimentos, pensamentos, atitudes, predileções 

e identidades. Essas negociações discursivas, bem como as práticas sociais operam como 

forças, que em intensidades várias exercem poder sobre os modos de subjetivação, ideia 

próxima a Michel Foucault (2014) e Jorge Larrosa (2000). Os modos de subjetivação são 

múltiplos e variam histórico-culturalmente, fabricando, inventando sujeitos e suas 

diversas formas de existência.  

A formação docente vivida em um curso de licenciatura apresenta-se como uma 

prática social e uma experiência a mais em meio a multiplicidade de caminhos formativos, 
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podendo tocar, abalar, mover os sujeitos de seus lugares fixos, de suas certezas e 

apontando outras direções e inventando outros sentidos. 

A Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano insere-se no movimento da 

história recente do cenário de formação de professores/as. Movendo a pesquisa nos 

ЪuОЬЭТШЧКЦШЬ КМОЫМК НОЬЬО ЧШЯШ ОЬpКхШ, КЬЬТЦ ОЬЬК IЧЬЭТЭuТхуШ МШЦ ЬОu “ЦШНШ НО ПКгОЫ” 

e sua contingência histórica, produz que professores/as de Ciências e Biologia? Que 

modos de subjetivação tem atuado na invenção dos sujeitos professores/as ao viverem a 

experiência de formação inicial em tal curso? Essa experiência é capaz de produzir, o que 

Chaves (2013) chama de reinvenção da docência? De trazer à tona quais modos de pensar 

e estar na profissão docente?  

Condensando tais questionamentos, não na tentativa de findar as perguntas, a 

problemática central da proposta de pesquisa reside em entender que/quais subjetividades 

docentes tem sido formadas/produzidas na Licenciatura em Ciências Biológicas do IF 

Goiano? O que estes/as licenciandos/as fazem diante da formação que estão imersos? 

Acampamos nosso estudo sobre a formação de professores/as no entendimento de 

Zeichner (2009, p. 34) КШ ЫОХКЭКЫ ЪuО “К pesquisa sobre formação docente é um campo de 

estudo relativamente novo que recorre a muitas disciplinas diferentes e responde a um 

МШЧЭОбЭШ pШХíЭТМШ ОЦ ОЯШХuхуШ”. EЬЭК pЫШpШЬЭК ЬО МШЧЬЭТЭuТ КpШЫЭКЧНШ-se nas preocupações 

de Marli André (2010), que relata a progressiva redução dos estudos sobre formação 

inicial e dada a importância de se conhecer como se processa a preparação docente frente 

aos desafios educacionais da contemporaneidade. 

A formação de professores/as é uma preocupação insistente na atualidade, tomada 

como uma das lacunas para se alcançar a qualidade da educação. A temática da formação 

docente ganha força no cenário político, nas propostas dos diferentes sistemas de ensino, 

e tem motivado inúmeras pesquisas acadêmicas. Investigações em torno desse assunto 

possuem focos de interesse diversos, bem como uma diversidade de entendimentos 

teóricos, metodológicos e analíticos. Especialmente nas licenciaturas, percebemos junto 

a Zeichner (2009) o escasso conhecimento sobre como o contexto da formação inicial 

influencia os/as futuros/as professores/as e o que eles/elas aprendem a partir dessas 

oportunidades. Diante desse quadro, nesta pesquisa almeja-se aprofundar o conhecimento 

analisando o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano. 
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A constituição dos IFs como espaços de formação docente vem acompanhada de 

um empreendimento de política de governo em aumentar quantitativamente o número de 

professores/as graduados/as na Educação Básica. Um marco de tal iniciativa é apontado 

por Sousa e Beraldo (2009) no Decreto Nº. 6.755 de 29 de janeiro de 2009. 

CТЫМuЧЬМЫОЯОЧНШ ШЬ IFЬ МШЦШ МКЦpШЬ ЫОХКЭТЯКЦОЧЭО “УШЯОЧЬ” ЧК ПШЫЦКхуШ НО 

professores/as é que se torna interessante propor estudos que possam aprofundar no 

conhecimento e análise de como esta formação tem se consolidado. Segue-se a isso, 

ansiamos em encontrar inovações, permanências e possíveis espaços inventivos para a 

formação de professores/as, contribuindo com o enriquecimento desse campo. 

Neste sentido, com a proposta de pesquisa temos por objetivo principal a partir 

das experiências vividas pelos/as licenciandos/as no curso de Ciências Biológicas do IF 

Goiano, refletir sobre o contexto em que tal formação se realiza, que contribuições esse 

curso traz para o debate da formação de professores/as, que seleções, silenciamentos, 

novidades, e territórios foram abertos. Além disso, pretendemos compreender como essas 

experiências contribuem para a formação dos diferentes modos de subjetivação e 

consequente invenção dos sujeitos, futuros/as docentes de Ciências e Biologia.  

Enfim, buscaremos viver a pesquisa junto à vida dos licenciandos/as, no processo 

de formação, não no sentido de revelar o mundo preexistente em cada um, mas como em 

meio a multiplicidade, ocorre a invenção constante de novos mundos, que se reconstroem, 

se recriam na experiência, nos momentos únicos vividos. 

O tema da formação docente insere-se no movimento da contemporaneidade e 

nessa sensação de crise a que a educação está sujeita, e no momento em que se discute o 

papel dos/as professores/as na sociedade. Esses abalos que afligem à docência põem em 

evidência uma rede de forças, discursos e práticas que tendem a minar os pensamentos e 

os modos de se viver a docência. Acredita-se que são essas forças que interpelam os/as 

licenciandos/as em sua formação inicial nos cursos de licenciatura, desmotivando-os, 

reforçando visões distorcidas, formando subjetividades docentes marcadas pelo 

pessimismo, pelo que Corazza (2012) chama de estado perpétuo de dívida infinita.  

 O texto de Dias (2009, p. 164) aproxima-se da percepção que norteia a pesquisa, 

pensando a formação de professores/as para além da ideia de se dar forma ao sujeito.  

Buscamos a fecundidade de se “ЭОЧЬТШЧКЫ ЦШНОХШЬ ЫíРТНШЬ О pЫОНОЭОЫЦТЧКНШЬ, 
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evidenciando a necessidade de não confundir uma forma de ensinar com o único modo 

de praticá-ХК”. AЬЬТЦ, ЧШ ОЬЭuНШ КЬЬuЦТЦШЬ К pШЬТхуШ ТЧЯОЧЭТЯК НК ПШЫЦКхуШ НШМОЧЭО. A 

invenção na perspectiva de Guattari e Rolnik (1986), como novas formas de produção de 

singularidades em meio a multiplicidade e a tentativas de fixação de identidades.  

 Diante de tradicionalismos de modelos de formação docente indagamo-nos, que 

sujeitos docentes são fabricados? Pode-se ser mais do que tão somente quer esses moldes? 

Defende-se que é preciso resistir, instituir outras formas de ser e viver na existência 

pЫШПОЬЬШЫКХ. BuЬМКЦШЬ pЫШpШЫ pШЫ ЦОТШ НОЬЬК pОЬЪuТЬК uЦК “ЫОЯШХuхуШ ЦШХОМuХКЫ” ЧШЬ 

dizeres de Guattari e Rolnik (1986, p.46), promovendo o “questionamento da vida 

cotidiana, são vírus contaminando o corpo social em sua relação com a produção, com a 

МuХЭuЫК, О pШЫ Кí КПШЫК”. SуШ pШЫ ОЬЬКЬ ЫОЯШХuхõОЬ ЦШХОМuХКЫОЬ ЪuО ЬО ЯуШ МЫТКЧНШ КЬ 

subjetividades dos sujeitos. 

 A experiência docente pensada neste projeto ganha substancialidade em Larrosa 

(2015), entendendo a experiência não como um conceito norteador, mas como palavra 

em sua potência máxima de produzir sentidos mutantes. Nesta seara, uma primeira 

aproximação que se faz é enxergar a experiência pertencente a alguém, subjetiva, inserida 

num contexto, que seja de carne e osso, como a própria vida.  

 Agregamos à pesquisa os pensamentos de Chaves (2013) que nos fornece uma 

articulação interessante com as ideias de Larrosa, ao dizer que o sujeito ao se voltar para 

seu interior, pode atribuir outros significados a experiência. Desta forma, entendemos que 

a formação dos/as licenciandos/as do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF 

Goiano acontece no diálogo consigo mesmo/a, com as teorias, com os saberes instituídos, 

com os diversos acontecimentos que circundam a vida, estejam ou não localizados na 

Instituição formadora. 

 São por esses compassos que na pesquisa nos interessamos pela cartografia como 

a estratégia metodológica. Essa ideia advém dos pensamentos dos filósofos Deleuze e 

Guattari na obra Mil Platôs, a qual será estudada com mais profundidade ao longo do 

projeto. Inspirados nesses autores, o livro organizado por Passos, Kastrup e Escóssia 

(2012) ao reunir uma coletânea de textos que se dedicam a tratar da cartografia será um 

dos interlocutores no percurso do estudo.  
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Essa metodologia, como está em Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p.10), volta-

ЬО КШ “КМШЦpКЧСКЦОЧЭШ НО pОЫМuЫЬШЬ”, ЫОКХТгКЧНШ-se na experimentação do real, de uma 

realidade que para a cartografia expressa-se no movimento, e está envolta por múltiplos 

ЬОЧЭТНШЬ. EЬЬОЬ ЦШЯТЦОЧЭШЬ МШЦШ pЫШpõО RОРТЬ О FШЧЬОМК (2012, p.272) ЬуШ “os 

movimentos da vida os quais são singulares, históricos, portanto, impassíveis de captura 

em leis e regras generalizadoras estabelecidas a priori”. 

 

2. Desenvolvimento 

Nesta proposta de pesquisa que nos dedicamos a apresentar pretendemos pôr em 

questão as visões sobre a Ciência e seus conhecimentos, afinal é com essas visões que 

os/as futuros/as docentes entrarão em sala de aula. Com tal pretensão acampamos o 

pensamento em Santos (2010) ao colocar em xeque a ciência moderna como única forma 

de explicação da realidade.  

A modernidade procura estabelecer um ordenamento para o mundo, tendendo a 

fixação e homogeneização de saberes, comportamentos e práticas dos sujeitos. Foucault 

(2014) denuncia como os ideários modernos serviram para forjar uma trama de saberes e 

poderes que atuam em nível individual, por meio de técnicas, processos, receitas, dados 

que enquadram o mundo natural, e o próprio homem moderno. Acompanhado por esse 

autor, na pesquisa almejamos, pelo debate coletivo de forma crítica, desvelar esses 

processos opressores. Que mecanismos tem controlado, dominado e colonizado a vida e 

as práticas dos/as professores/as de Ciência e Biologia em vias de formação? 

É com a intenção de desdobrar essas pretensas certezas vindas da racionalidade 

que constituem os sujeitos professores/as, que o conceito de dobra de Deleuze (1991) se 

fará fecundo no percurso da pesquisa. Esse conceito servirá a problematização da 

produção das subjetividades dos/as licenciandos/as ao longo do curso de licenciatura, que 

ЬуШ МШЧЬЭЫuíНКЬ МШЧПШЫЦО OХТЯОТЫК (2015) ЬШЛ “a flexão ou a curvatura de um certo tipo 

de relação de forças que resultam na criação de determinados territórios existenciais em 

uЦК ПШЫЦКхуШ СТЬЭяЫТМК ОЬpОМíПТМК”. 

Perseguindo os indícios, as pistas, neste estudo empreenderemos uma postura de 

“НОЭОЭТЯО” pКЫК ЬО МСОРКЫ р ЫОКХТНКНО, КpШЧЭКЧНШ pКЫК uЦ pКЫКНТРЦК ТЧНТМТпЫТШ, pЫШpШЬЭШ 

por Carlo Ginzburg (2007). Este autor faz uma análise deste paradigma recorrendo à 
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diferentes práticas que se apropriaram do saber indiciário como, medicina, filologia, 

paleontologia, grafologia, artes visuais, psicanálise e história.  

No paradigma indiciário propõe-se um método interpretativo baseado nos 

resíduos, em dados marginais, nos traços individuais que escapam do controle do sujeito, 

portanto, tem como objeto casos, situações e documentos individuais (GINZBURG, 

2007).  Partindo-se do que é individual e subjetivo é que se propõe a descoberta de pistas 

de eventos não diretamente experimentáveis, inferindo causas a partir dos efeitos.  

Não enxergamos a realidade como algo que está posto ou que se impõe, cabendo 

ao pesquisador, desvendar e descobrir os dados. A realidade na pesquisa é percebida como 

algo em trânsito, em vias de construção permanente, que depende da vontade e do próprio 

ato de pesquisar para ter existência. Isto tem a ver com a ideia de que os dados não são 

coletados, mas construídos ao longo do processo de investigação, requerendo assim, um 

pesquisador curioso e insistente, capaz de se reconstruir no movimento da própria 

pesquisa. Deste ponto, entendemos a questão do método não como algo a ser aplicado, 

mas algo a ser experimentado, assumido como atitude, conforme propõe Passos, Kastrup, 

Escóssia (2015) ao caracterizarem o método cartográfico. 

No percurso metodológico buscaremos as pistas que traçam o caminho formativo 

na Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano, recorte espaço temporal do estudo. 

Enxergar essas pistas requer uma dupla postura por parte de nós pesquisadores, segundo 

Passos, Kastrup, Escóssia (2015), de abertura ao que se vai produzindo e de 

calibragem/reorientação do percurso da pesquisa. 

Dado o caráter fluido, transitório e processual com que se percebe a proposta de 

pesquisa, pode se dizer que a cartografia é o território com o qual mais se identifica. 

Enquanto método, a cartografia vincula-se às proposições de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (1995). Seu objetivo principal é acompanhar um processo de produção, 

especificamente os modos de produção das subjetividades (KASTRUP, 2007).  

Buscamos no movimento da pesquisa perceber outras e inusitadas formas de 

compreensão da realidade, nos dizeres de Deleuze (1991), abrir fissuras, dobras. Nessa 

perspectiva, parК OХТЯОТЫК (2015, p.450) “К НШЛЫК МШЦШ pОЬЪuТЬК ОЬЭп КЬЬШМТКНШ р ТНОТК НО 

ЪuО МКНК pОЬЪuТЬКНШЫ ЭОЧСК ЪuО ПКЛЫТМКЫ pКЫК ЬТ ЬuК pОЬЪuТЬК”. л pОХК ПКЛЫТМКхуШ НО 

realidades que a pesquisa se faz, realidades estas que se expandem além dos limites do 
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imaginado, realizando sincretismos alimentados por diversas fontes que conforme 

Oliveira e Paraíso (2012), emanam de várias linguagens, gêneros, estilos, em suportes 

escritos/teóricos ou não.  

A proposta de pesquisa é: partimos dos efeitos produzidos nos estudantes que 

cursam Licenciatura em Ciências Biológicas no IF Goiano compreender as dimensões, 

potencialidades, possibilidades de inovações na formação desses sujeitos docentes, por 

meio das pistas que produzem traços na realidade. Desta forma, podemos entender 

possíveis influências da organização institucional, que envolve a matriz curricular, as 

ementas das disciplinas, as práticas dos professores-formadores, os programas de bolsas 

e projetos de pesquisas desenvolvidos. 

Nesse sentido, se fará imprescindível para a pesquisa o emprego de diferentes 

métodos, a fim de abarcar diversas dimensões que compõe a complexidade do campo de 

estudo. Um importante meio para a recolha das pistas sobre a formação inicial dos 

licenciandos/as em Ciências Biológicas será a realização de grupos de discussão. 

Acompanhando este processo será realizada a análise de documentos oficiais como, a Lei 

que institui os IFs, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Goiano (PDI), os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas (PPC), ementas 

de disciplinas (tanto do núcleo comum como as pedagógicas e as Práticas como 

Componente Curricular), propostas de projetos (Pibid, Pibic).  

 

 

3. Conclusão 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no IF Goiano é oferecido nos 

campi Urutaí, Rio Verde e Ceres. Em todos eles serão realizados análises documentais, 

percebendo suas especificidades e propostas de inovações. Os desassossegos que 

motivaram a escrita da pesquisa aqui apresentada foram originados no Curso do Campus 

Ceres, diante das angústias, inquietudes e lacunas emergidas no trabalho como 

formadores de professores/as. Esse território foi o escolhido para se viver o percurso da 

pesquisa e se viabiliza neste local pela presença dos pesquisadores no cotidiano dessa 

Instituição. Deste modo, formaremos um grupo de discussão entre nós pesquisadores e 

licenciandos/as do Campus Ceres.   
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A inserção dos pesquisadores deste estudo como formadores de professores/as 

condiz com as vantagens expostas por Zeichner (2009, p. 28), considerado como fonte de 

“ТЧПШЫЦКхуШ pЫТЯТХОРТКНК”, О ЪuО pОЬЪuТЬКЬ ОЦ ЬОuЬ pЫяpЫТШЬ МuЫЬШЬ pШНОЦ ОЧЫТЪuОМОЫ К 

formação do professor pesquisador e resultar em melhorias no seu trabalho. 

Os sujeitos convidados/as para a pesquisa serão os/as licenciandos/as do terceiro 

ao quinto semestre do Curso de Ciências Biológicas do Campus Ceres. A ideia é formar 

um grupo de 20 estudantes, selecionados/as após declararem interesse em se envolverem 

com a pesquisa. Essa quantidade foi estabelecida em função de comportar possíveis 

desistências ao longo do caminho.  

O convite para participação não se formalizará apenas na assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido, buscaremos conforme Barros e Barros (2013) criar um 

processo de contratação, ou agenciamento desses sujeitos. Nesse processo não se almeja 

a constituição de um grupo homogêneo, mas de um conjunto de sujeitos ligados por um 

plano comum, que estará em torno da reflexão sobre o processo de suas formações no 

momento em que estas se dão.  

Dessa maneira, percebemos os/as licenciandos/as não como meros sujeitos-

objetos de pesquisa, mas como analistas de seu processo formativo como futuros/as 

docentes, em um empreendimento coletivo em que os pesquisadores e os sujeitos estejam 

comprometidos com a pesquisa e produção de conhecimento, como coloca Barros e 

Barros (2013).  

Os sujeitos, pares da pesquisa, serão ТЧЭОЫpОХКНШЬ pШЫ ХuРКЫОЬ ЪuО pЫШpТМТОЦ “parar 

para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 

e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião, suspender o juízo” (LARROSA, 2015, p.25). 

 Esses lugares de parada serão importantes portos para pensamentos que ganham 

sentido apenas no encontro com o outro. Pensar com o outro é ao mesmo tempo dançar 

com ele sua dança, no seu movimento e ritmo.  Desse modo, partimos de uma 

metodologia em uma perspectiva de intervenção, que para Regis e Fonseca (2012, p.273) 

“ЫОРТЬЭЫК ШЬ ЦШЯТЦОЧЭШЬ, encontros e desencontros e não a observação de objetos em 

ЬuЬpОЧЬуШ”.  
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 EЬЬКЬ “pКЫКНКЬ” ЬОЫуШ ЯТЯТНКЬ ЧШЬ ОЧМШЧЭЫШЬ ЪuТЧгОЧКТЬ МШЦ Эodo o grupo – 

pesquisadores e licenciandos/as, serão momentos presenciais, que acontecerão no próprio 

Campus Ceres. Esses encontros dos sujeitos envolvidos com a pesquisa serão marcados 

pelas intersecções e consequente, discussão sobre as mais variadas fontes: artigos 

acadêmicos, textos de divulgação científica, poesia, literatura, fotografias, expressões 

artísticas, vídeos, enfim, se terá à disposição vários artefatos que estejam em circulação 

na cultura e que possam servir para abrir fissuras no pensamento sobre a formação das 

subjetividades docentes. A proposição e escolha dessas fontes respeitará os movimentos 

e desejos do coletivo. Esses materiais serão socializados com todos/as no momento do 

próprio encontro ou antecipadamente, aproveitando-se dos recursos tecnológicos como, 

e-mail e redes sociais. 

Os acontecimentos e as experiências vividas pelos/as licenciandos/as e os 

pesquisadores ao longo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e em seus 

cotidianos ganharão destaque nos encontros do grupo. Assim, o projeto abre-se para as 

incertezas do que será encontrado, crendo que os muitos modos de subjetivação dos/as 

licenciandos/as funcionam como pistas sobre as linhas que contornam a existência do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IF Goiano. 

Os trabalhos do grupo terão duração de dois anos, ao longo dos quais cada um/a 

em seu percurso formativo, a seu modo particular, servirá para a demarcar traços nas 

linhas da pesquisa. Os sujeitos poderão se expressar de muitos modos junto ao grupo de 

discussão: relatos de experiência, registros imagéticos com legendas sobre suas vivências, 

narrativas e posicionamentos discursivos que serão socializados no grupo. 

Para os encontros a câmera filmadora e fotográfica serão companheiras para o 

registro das movimentações produzidas pelo grupo. As imagens produzidas por esses 

dispositivos servirão às análises realizadas.  

Na cartografia a questão da análise não se constitui como uma etapa a parte da 

pОЬЪuТЬК, “ц inerente a todos os procedimentos de pesquisa; sustentar a atitude de abertura 

é, inclusive, uma das tarefas priЧМТpКТЬ НК КЧпХТЬО ЧК pОЬЪuТЬК” (BARROS; BARROS, 

2013, p.388). Dessa forma, na análise ЧуШ ЬО ЛuЬМК “ЯОЫ Ш ЪuО НТг ШЬ НКНШЬ”, МШЦШ 

respostas às perguntas do estudo, mas perceber as problematizações propostas pelo grupo 

ao longo do processo, exaltando sua condição participativa. 
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O que for analisado não será advindo da proposição dos pesquisadores, 

desaparecendo aqui a pretensa neutralidade, já que nós mesmos estaremos imersos no 

processo da pesquisa. O que torna possível a análise são as relações estabelecidas. Que 

sentidos vão se tornando possíveis nas relações estabelecidas durante a pesquisa? Por que 

estes apareceram e não outros? De que forma ganharam existência? Diante de quais 

forças, ou libertando-se de quais poderes instituídos, ou discursos sacralizados?  

 Os registros dos encontros realizados nas produções videográficas e fotográficas, 

e nas expressões individuais servirão para guiar as atenções de todo o grupo. Não em uma 

tentativa de privilegiar somente os passos corretos, acabados, mas aqueles errantes, 

desatinados, por vezes, imprevistos. Neste estudo, principalmente nas análises, as 

singularidades serão destacadas, entendendo como cada sujeito envolvido com a pesquisa 

foi se afetando pelo fazer coletivo, abrindo fissuras em seus modos de existência em meio 

a sua formação e no devir professor/a.  

É pela existência do coletivo que vai se abrindo a possibilidade da construção de 

compassos mais afinados, que compartilhem os mesmos objetivos. Para a cartografia 

conforme está em Barros e Barros (2013), a análise aponta para a possibilidade de acessar 

um plano comum que depende de voltar-se para a singularidade. Diante dessas 

singularidades almejamos traçar pistas sobre o contexto em que a formação inicial 

desses/as licenciandos/as ocorreu, movidos pelos questionamentos que digam, por que as 

coisas funcionam de tal forma? Que outras possibilidades são pensadas diante do fazer 

profissional docente?  
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Resumo 

O texto refere-se a análises parciais de uma pesquisa de mestrado, de abordagem 
qualitativa, na qual as necessidades formativas em Matemática dos professores regentes 
nos anos iniciais foram objeto de estudo. O objetivo do texto é discutir as necessidades 
formativas relacionadas aos saberes experienciais de um grupo de docentes polivalentes 
dos anos iniciais do ensino fundamental. A constituição dos dados de pesquisa constou 
de três etapas: questionário, observação e entrevista e o processo analítico baseou-se na 
análise de conteúdo temática. Foi possível verificar que o grupo pesquisado considera a 
experiência da profissão como uma fonte privilegiada do seu saber profissional, em que 
muitas das suas dificuldades são sanadas junto aos pares em processos informais 
concretizados por meio da troca de informações, inclusive, com professores com 
licenciaturas de áreas de conhecimento específicas. Constata-se, ainda, que essa forma de 
sanar as necessidades formativas percebidas nem sempre são suficientes, pois muitos não 
sabem responder. Dessa forma, torna-se importante que o delineamento dos cursos de 
formação tome por base as necessidades formativas da prática docente. 
 
Palavras-chave: Formação de professores polivalentes; Necessidades formativas em 
Matemática; Saberes experienciais. 

 

Introdução 

O texto refere-se a análises parciais de uma pesquisa de mestrado desenvolvida 

junto à Linha de Pesquisa em Educação em Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. A 

investigação de abordagem qualitativa teve como objeto de estudo as necessidades 

formativas em Matemática dos professores regentes nos anos iniciais. 

Convém discorrer inicialmente sobre o sentido com que se emprega o termo 

necessidade, pois trata-se de uma palavra utilizada em diferentes situações. Porém, 

mailto:passos@ufu.br
mailto:ektakahashi@gmail.com
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propõe-se a dialogar com os referenciais teóricos de que se dispõe para explicitar o 

entendimento sobre o sentido que lhe é atribuído. 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, Novo Aurélio Século XXI, o 

vocábulo necessidade tem suК ШЫТРОЦ ЧШ ХКЭТЦ “ЧОМОЬЬТЭКЭО” О ЬТРЧТПТМК ЪuКХТНКНО Шu 

caráter de necessário. Aquilo que é absolutamente necessário, exigência. Aquilo que é 

ТЧОЯТЭпЯОХ. QuКЧЭШ К “ЧОМОЬЬпЫТШ”, ОЬЬК ЦОЬЦК ШЛЫК НОПТЧО МШЦШ Ш ЪuО ЧуШ ЬО pШНО 

dispensar, que se impõe, essencial, indispensável. Que não pode deixar de ser, inevitável. 

Diz-se do que se põe por si mesmo e imediatamente, quer no domínio do pensamento, 

quer no domínio do ser (FERREIRA, 1999). 

PКЫК RШНЫТРuОЬ О EЬЭОЯОЬ (1993, p. 12), “К pКХКЯЫК ЧОМОЬЬТНКНО ц uЦК pКХКvra 

pШХТЬЬшЦТМК, ЦКЫМКНК pОХК КЦЛТРuТНКНО”. AЬЬТЦ, ЬОРuЧНШ LОШЧО (2011), Ш ЫОПОЫТНШ ЭОЫЦШ 

pode ser confundido e até mesmo vinculado a uma abordagem positivista, determinística. 

Entretanto, opta-se por mantê-lo, pois, assim como para a referida autora, importa antes, 

ОбpХТМКЫ ЪuО ЬО uЭТХТгК К pКХКЯЫК ЧОМОЬЬТНКНО “МШЦ Ш ТЧЭuТЭШ НО НОЬТРЧКЫ Ш ЪuО ПКг ПКХЭК - 

Шu ЦОХСШЫ, КЪuТХШ ЪuО ц pОЫМОЛТНШ МШЦШ ПКгОЧНШ ПКХЭК” (LEONE, 2011, p. 93). PЫОЭОЧНО-

se, então, retirar-ХСО “ЪuКХЪuОЫ ЬОЧЭТНШ НОЭОЫЦТЧТЬЭК ЪuО ХСО pШЬЬК Яir a ser atribuído, 

ЬuЛХТЧСКЧНШ ОЦ ЬОu ХuРКЫ К pОЫМОpхуШ ЬuЛУОЭТЯК О МШЧЭОбЭuКХТгКНК НШЬ ЬuУОТЭШЬ” (LEONE, 

2011, p. 93). 

Convém ressaltar ainda, em relação ao processo investigativo com docentes dos 

anos iniciais, a compreensão de que a complexidade inicia-se por sua própria designação, 

pois os vocábulos pedagogo, polivalente e generalista são, comumente, adotados para 

designar o mesmo grupo de profissionais. 

O termo pedagogo foi adotado na década de 90 para referir-se ao egresso do curso 

НО PОНКРШРТК “pКЫК distinguir da formação que o denominava de especialista em educação 

com habilitação em administração escolar, e/ou inspeção escolar, e/ou supervisão escolar 

О/Шu ШЫТОЧЭКхуШ ОНuМКМТШЧКХ, КТЧНК ОЦ uЬШ” (DAMIS, 2010, p. 35). A ОбpЫОЬЬуШ 

polivalente também é uЬКНК pКЫК НОЧШЦТЧКЫ ШЬ “pЫШПОЬЬШЫОЬ НК EНuМКхуШ IЧПКЧЭТХ Шu НКЬ 

ЪuКЭЫШ ЬцЫТОЬ ТЧТМТКТЬ НШ ОЧЬТЧШ ПuЧНКЦОЧЭКХ” (CURI, 2004, p. 16). DО ТРuКХ ЦШНШ, 

Figueiredo (2004) adota o termo generalista para designar esse m esmo grupo de 

docentes. Segundo esse mesmo autor, tanto na literatura como em diferentes sistemas 

educacionais, várias denominações são utilizadas para esse profissional: unidocente, 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1441 
 

professor de classe, professor regente e outros. Cabe esclarecer que fez-se opção pelo 

ЭОЫЦШ “pШХТЯКХОЧЭО” pКЫК ЫОПОЫir-se aos profissionais que atuam nos anos iniciais. 

A diversidade na nomenclatura para os profissionais polivalentes pode estar 

relacionada ao contexto histórico de habilitação profissional para esta etapa de ensino. 

Segundo Baumann e Bicudo (2010), reconhece-se que esta foi prioritariamente oferecida 

prioritariamente em Cursos Normais de nível médio. Ainda segundo as referidas autoras, 

foi a partir da década de 1970 que a formação desses professores foi gradualmente alçada 

para o nível superior. Embora, ainda se admita, conforme estabelecido no artigo 62 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(BRASIL, 2014, p. 36, grifo nosso). 

PОХШ НТЬpШЬЭШ ЧК LDB “ц pШЬЬíЯОХ ОбТЬЭТЫОЦ pЫШПОЬЬШЫОЬ ОЬpОМТКХТЬЭКЬ НОЬНО Ш 

ТЧíМТШ НШ ОЧЬТЧШ ПuЧНКЦОЧЭКХ, КЭц ЦОЬЦШ ЧК ОНuМКхуШ ТЧПКЧЭТХ” (MELLO, 2000, p. 100). 

Isso porque, legalmente, a LDB aponta apenas a formação profissional mínima para a 

docência nos primeiros anos de escolarização e não distingue a formação quanto aos 

ЧíЯОТЬ НО ОЧЬТЧШ, ЦКЬ ЬТЦ, pКЫК “atuar na Educação Básica” (BRASIL, 2014, p. 36, 

grifo nosso). Conforme estabelecido nas alíneas a, b e c do inciso I do parágrafo 4, da 

referida lei, a Educação Básica é composta pela pré-escola, ensino fundamental e ensino 

médio. 

Nesse sentido, considera-se que a formação para os anos iniciais torna-se um 

processo complexo ЬО pШЧНОЫКЦШЬ ЪuО “К ХОРТЬХКхуШ ОНuМКМТШЧКХ ЬШЛЫО Ш ЬТЬЭОЦК НО 

formação de professores é confusa, fragmentada, frequentemente com orientações legais 

ЬupОЫpШЬЭКЬ, ХОЯКЧНШ КЬ ТЧЬЭТЭuТхõОЬ К ПКгОЫОЦ ЬОuЬ pЫяpЫТШЬ КЫЫКЧУШЬ МuЫЫТМuХКЫОЬ” 

(LIBÂNEO, 2010, p. 566). Dessa forma, as disposições legais podem levar a uma 

variedade significativa nas ofertas de formação de professores, em especial para os anos 

iniciais, impossibilitando uma formação sólida com os saberes necessários ao pleno 

exercício profissional. 
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Como se sabe, diferentes pesquisadores procuraram e ainda procuram discutir, 

pesquisar, analisar e sistematizar os saberes necessários à docência, dentre eles, destacam-

se: Shulman (2005), Tardif; Raymond (2000); Pimenta (1996), entre outros. 

Compreende-se que uma importante dimensão acerca dos saberes docentes é, 

segundo Tardif e Raymond (2000), a temporalidade. Sobre este aspecto, afirmam os 

КuЭШЫОЬ, “К própria noção de experiência, que está no cerne do eu profissional dos 

professores e de sua representação do saber ensinar, remete ao tempo, concebido como 

um processo de aquisição de um certo domínio do trabalho e de um certo conhecimento 

de si mesmo”. (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 239). Ainda nas palavras desses autores, 

pКЫК ШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ, “a experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu 

saber-ensinar” (p.213). 

O panorama, brevemente exposto, suscita indagações, algumas destas são trazidas 

à baila neste texto, tais como: qual a formação inicial profissional de docentes 

polivalentes, responsáveis pelo ensino de Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental? Como as necessidades formativas relacionadas aos saberes experienciais 

em Matemática são representadas por um grupo de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede pública? 

Assim, objetiva-se apresentar e discutir como as necessidades formativas 

relacionadas à experiência na profissão, na sala de aula e/ou na escola em Matemática são 

representadas pelo grupo de professores polivalentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede pública municipal de uma cidade do interior mineiro que fez parte 

da investigação. 

 

Aspectos Metodológicos 

Metodologicamente, o processo de constituição dos dados da pesquisa constou de 

três etapas: questionário, observação e entrevista, respectivamente. Realizadas com 

professores polivalentes de duas escolas da rede pública municipal de uma cidade do 

interior mineiro. Isso porque, segundo Garcia (1999), as necessidades de formação podem 

ser identificadas do ponto de vista de toda uma comunidade escolar, de um grupo ou até 

mesmo de forma individual.  
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A opção, exclusivamente, por instituições da rede pública municipal foi por 

considerar a recomendação prevista no artigo 11º, inciso V, da LDB, ao incumbir 

prioritariamente aos municípios a responsabilidade pela oferta do ensino fundamental. 

No entanto, no processo de escolha das instituições escolares, optou-se por escolas 

localizadas, geograficamente, em regiões urbanas distintas – uma em região mais 

periférica e outra em um bairro mais central da cidade. Esta escolha não se pauta no 

НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ НО uЦ ОЬЭuНШ МШЦpКЫКЭТЯШ, ЦКЬ pШЫ МШЧЬТНОЫКЫ ЪuО “Ш ЭЫКЛКХСШ 

pedagógico, os conteúdos de ensino e as expectativas dos docentes para com as aquisições 

dos alunos diferirem de um estabelecimento a outro em função de sua localização 

РОШРЫпПТМК” (VASCONCELLOS, 2004, p. 273). 

Para a realização da pesquisa foram entregues 32 questionários que correspondiam 

ao total de docentes polivalentes regentes dos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, nas duas 

escolas selecionadas. Por questões éticas, as duas instituições de ensino e os 

colaboradores da pesquisa terão suas identidades preservadas. Para garantir o sigilo dos 

participantes, os questionários foram identificados com códigos alfanuméricos, do tipo: 

P01, P02, PXX, até P32. Assim, os questionários foram distribuídos aleatoriamente entre 

os docentes. Ressalva-se, ainda, que projeto de pesquisa foi submetido e aprovado por 

um comitê de ética de uma universidade federal e que cada participante assinou o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A realização da observação se deu pelo entendimento de que, conforme apreciada 

por Rodrigues e Esteves (1993), essa técnica permite perceber as condições reais de 

realização da atividade profissional, viabilizando o reconhecimento de necessidades 

formativas de professores. Nesta etapa da investigação foram observadas duas 

professoras dos quintos anos, por uma semana, em cada escola durante as aulas de 

Matemática. A opção por turma de quinto ano foi por considerar que, sendo o último ano 

da etapa inicial de escolarização, a exigência de conhecimento para o ensino de 

Matemática por parte do professor seja a mais complexa para o período investigado. 

Convém esclarecer que a escolha das professoras para esta etapa foi aleatória e por 

aceitação ao convite do pesquisador. 

Em estudos sobre as necessidades formativas compreende-se que a entrevista seja 

К ЭцМЧТМК “КНОЪuКНК р ЫОЯОХКхуШ de sentimentos, à determinação de causas e à descoberta 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1444 
 

НО pШЬЬíЯОТЬ ЬШХuхõОЬ” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 34). AЬЬТЦ, УuЬЭТПТМК-se a 

concretização de mais essa etapa da pesquisa. A realização da entrevista como última 

etapa foi procurando garantir um conjunto maior de aspectos a serem aprofundados junto 

ao grupo investigado. Foram realizadas três entrevistas, duas em grupo e uma individual, 

pelo fato de realizar a investigação em escolas localizadas geograficamente em regiões 

urbanas distintas, não sendo possível um horário comum à todas as colaboradoras. Os 

critérios de seleção para as entrevistas procuraram garantir características heterogêneas, 

como: diferentes necessidades formativas identificadas por meio do questionário ou da 

observação, tempo de docência, formação inicial, ano de regência e aceite ao convite. 

Como procedimento analítico dos dados fez-se opção pela análise de conteúdo 

ЭОЦпЭТМК. EЬЬО ЭТpШ НО КЧпХТЬО “МШЧЬТЬЭО ОЦ НОЬМШЛЫТЫ ШЬ núcleos de sentido que compõem 

К МШЦuЧТМКхуШ” (BARDIN, 2011, p. 135, grifo da autora).  

A busca dos núcleos de sentido se deu por unidades de registro, em trechos das 

informações obtidas e transcritas consideradas como unidades de contexto. Segundo 

FЫКЧМШ (2007, p. 41), “К uЧТНКНО НО ЫОРТЬЭЫШ ц К ЦОЧШЫ pКЫЭО НШ МШЧteúdo, cuja ocorrência 

ц ЫОРТЬЭЫКНК НО КМШЫНШ МШЦ КЬ МКЭОРШЫТКЬ ХОЯКЧЭКНКЬ”, ОЧЪuКЧЭШ ЪuО “К uЧТНКНО НО 

contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, porém é indispensável para a 

necessária análise e interpretação dos textos a serem decodificaНШЬ” (p. 47).  

O processo de análise foi iniciado pelas informações dos questionários em que a 

íntegra das respostas foi considerada como unidade de contexto e, em seguida, palavras 

e até mesmo orações completas foram sendo destacadas como unidades de registro. Ao 

finalizar as análises dos questionários, as necessidades formativas representadas pelos 

colaboradores foram categorizadas. As categorizações temáticas obtidas levaram em 

consideração as informações dos questionários e os referenciais teóricos que subsidiam o 

presente estudo, mais especificamente Tardif e Raymond (2000) e Shulman (2005). 

Assim, as categorias obtidas foram: Necessidades formativas do conteúdo específico; 

Necessidades formativas do conhecimento pedagógico do conteúdo; Necessidades 

formativas da formação escolar anterior; Necessidades formativas da formação 

profissional; Necessidades formativas dos programas e livros didáticos e Necessidades 

formativas da experiência na profissão, na sala de aula e na escola. Vale ressaltar que, por 

limite de espaço, o presente trabalho propõe-se a apresentar parte das análises e 
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НТЬМuЬЬõОЬ ЫОПОЫОЧЭОЬ р МКЭОРШЫТК “NОМОЬЬТНКНОЬ ПШЫЦКЭТЯКЬ НК ОбpОЫТшЧМТК ЧК pЫШПТЬЬуШ, 

ЧК ЬКХК НО КuХК О ЧК ОЬМШХК”, ОЬpОМТПТМКЦОЧЭО. 

 

Análise e discussão das informações: perfil dos colaboradores 

Inicialmente, torna-se importante apresentar características do perfil dos 

colaboradores da pesquisa por possibilitar distinguir e caracterizar os docentes que 

constituem o grupo pesquisado. 

Dos trinta e dois questionários entregues, a metade foi respondida e devolvida ao 

pesquisador. Destaca-se que houve uma representatividade de colaboradores pertencentes 

a todos os anos do ensino fundamental, ou seja, de 1º ao 5º ano, com uma maior 

representatividade de professores dos quartos e quintos anos da etapa de ensino 

investigado.  

Uma característica importante do grupo pesquisado e que faz com que, a partir 

desse momento, se refira aos participantes da pesquisa sempre por termos femininos, se 

deve ao fato do grupo se constituir, exclusivamente, por colaboradores do sexo feminino. 

Esse dado corrobora com a literatura, pois como se sabe, a feminização da docência não 

ц uЦ ПКЭШ ЫОМОЧЭО О ЬО НОЯО р “ЫОpЫОЬОЧЭКхуШ НШ ШПíМТШ НШМОЧЭО МШЦШ pЫШЫЫШРКхуШ НКЬ 

atividades maternas e pela naturalização da eЬМШХСК ПОЦТЧТЧК pОХК ОНuМКхуШ” (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 162). SШЛЫО ОЬЬО КЬpОМЭШ, LОШЧО (2011, p. 153) МШЧЬЭКЭК “К 

predominância de mulheres como professoras polivalenteЬ ЧШЬ КЧШЬ ТЧТМТКТЬ”. 

A caracterização da formação das colaboradoras quanto à habilitação docente em 

nível médio (antigo magistério), à formação profissional em nível superior, à rede a que 

pertence a instituição formadora e ao ano de ingresso e conclusão do curso, é exposta no 

Quadro 1, a seguir. 

  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1446 
 

Quadro 1 – Caracterização da formação do grupo de colaboradoras da pesquisa 

Professoras Magistério Nível superior 
Rede - 

graduação Ingresso Término 

P02 NÃO Pedagogia Privada 2008 2011 
P03 NÃO Pedagogia Privada - - 
P05 NÃO Pedagogia Pública 2001 2005 
P08 SIM Letras Pública 1988 1993 
P09 Não Identificou Pedagogia Pública 1998 2001 
P11 SIM Pedagogia Privada - 2005 
P12 NÃO Pedagogia Privada 2002 2005 
P13 SIM Biologia Privada 1987 1992 
P16 SIM Normal Superior Privada 2003 2007 
P18 SIM Pedagogia Privada 1992 1995 
P21 SIM Biologia Privada 2003 2005 
P24 NÃO Não identificou Pública 1999 2002 
P26 SIM Pedagogia Privada - - 
P29 SIM Geografia Pública - - 
P30 NÃO Pedagogia Pública 2007 2011 
P32 NÃO Pedagogia Pública 2004 2008 

Fonte: O autor 

Ao observar o quadro, quanto ao que se refere à instituição formadora, há uma maior 

participação de colaboradoras que realizaram sua graduação em instituições privadas (9 

docentes), todavia, considera-se expressiva a taxa de professoras formadas em instituições 

públicas (7 docentes). Ressalta-se que, todas as professoras que cursaram sua graduação em 

instituição pública declararam terem realizadas em uma única instituição, enquanto que no grupo 

que concluiu seus cursos em instituições privadas há uma diversidade maior de instituições. 

Sobre este aspecto, especificamente em pesquisa sobre os cursos de Pedagogia, Gatti e 

Nunes (2009), constatam que a maioria desses cursos é oferecida por instituições de 

educação superior privadas. Dessa forma, compreende-se que 

entre os fatores que podem contribuir para explicar a maior procura dos 
estudantes pelos cursos privados estão: o número de vagas oferecido pelas IES; 
os vestibulares mais concorridos nas instituições públicas, sobretudo nas de 
maior prestígio; e o período de funcionamento dos cursos (GATTI; 
BARRETO, 2009, p. 62). 

Em relação ao período de realização do curso de formação inicial, também há uma 

diversidade muito grande de docentes em atuação nos anos iniciais, com uma prevalência 

de colaboradoras que concluíram os seus cursos nos primeiros anos deste século, porém, 

em um período anterior à aprovação da CNE/CP, nº 1/2006. Sabe-se que o 
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estabelecimento das diretrizes nacionais para o curso de licenciatura em Pedagogia 

tornou-se importante por ajudar “pКНЫШЧТгКхуШ НО uЦК ЛКЬО МШЦuЦ НШЬ МuЫЬШЬ” (GATTI; 

NUNES, 2009, p. 42). 

Ainda pelo quadro anterior, constata-se que metade das colaboradoras cursou o 

antigo curso de Magistério em nível médio. É possível, ainda, visualizar que o grupo é 

constituído por 10 docentes com formação em Pedagogia; uma formada no Normal 

Superior; enquanto uma delas não respondeu a esse questionamento. O grupo pesquisado 

é completado por outras 4 professoras com habilitação em licenciaturas de áreas 

específicas: uma em Geografia, outra em Letras e duas com licenciatura em Biologia. 

Percebe-se que estas quatro últimas professoras cursaram o antigo Magistério. 

Atribui-se essa diversidade formativa profissional das professoras dos anos 

iniciais ao disposto na LDB, conforme apontado anteriormente. Desse modo, tendo em 

vista suas formações profissionais, é possível afirmar que as colaboradoras apresentam 

formação adequada às exigências da legislação educacional vigente. Pois, não se pode 

НОЬМШЧЬТНОЫКЫ ЪuО “К ХОРТЬХКхуШ ОНuМКМТШЧКХ ЬШЛЫО Ш ЬТЬЭОЦК Нe formação de professores 

ц МШЧПuЬК, ПЫКРЦОЧЭКНК, ПЫОЪuОЧЭОЦОЧЭО МШЦ ШЫТОЧЭКхõОЬ ХОРКТЬ ЬupОЫpШЬЭКЬ” 

(LIBÂNEO, 2010, p. 566). Coaduna-se com a visão crítica de que se torna 

difícil de aceitar que, para lecionar até a quarta série39 do ensino fundamental, 
o professor domine os conteúdos curriculares dessas séries apenas no nível 
médio, enquanto para lecionar a partir da quinta em diante do ensino 
fundamental e médio seja necessário um curso superior de quatro anos 
(MELLO, 2000, p. 99). 

Face ao panorama de formação encontrado, suscitam-se questionamentos para os 

quais não se tem resposta, como: qual a preparação para o ensino de Matemática nos anos 

iniciais tem um professor com licenciatura específica em outras áreas de conhecimento 

que não a Matemática e a Pedagogia? O conteúdo de Matemática estudado por esses 

professores em nível médio é suficiente para o ensino nos anos iniciais do ensino 

fundamental? Esses questionamentos partem de reflexões de que uma situação é a 

professora, com formação específica em Matemática, Geografia, História, Letras ou 

qualquer outra área de conhecimento, ministrando as disciplinas para a qual foi habilitada 

                                                           
39 Pela nomenclatura vigente no sistema educacional brasileiro, a quarta série corresponde atualmente ao 
quinto ano. 
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inicialmente, outra situação é ter uma docente com formação específica como professora 

polivalente nos anos iniciais. 

Análise e discussão das informações: necessidades formativas da experiência na 

profissão, na sala de aula e na escola 

Em relação aos saberes da experiência na profissão, na sala de aula e na escola, as 

colaboradoras, assim como as dos estudos de Tardif (2010), manifestaram uma relação 

de exterioridade aos saberes da formação profissional. 

A formação inicial não me preparou para assumir a sala de aula, pois 
já tinha muita experiência quando ingressei no curso. (Colaboradora 
P09 – Questionário). 

Eu fui uma das que coloquei que a universidade não me acrescentou 
em nada. Mas, a minha experiência de sala de aula [...] é que me dá a 
segurança para eu trabalhar os conteúdos de Matemática em sala de 
aula. (Colaboradora P26 – Entrevista). 

Com relação à forma de ensinar e aprender, eu aprendi muito dando 
aula... Aquilo que dava certo, no outro ano eu fazia e melhorava. [...] 
A prática ajudou no dia a dia. Hoje, vejo..., e eu respondi que não tenho 
dificuldade. E não tenho mesmo! Porque... Eu sinto que se de uma 
forma, atendi uma parte, depois, eu vou ensinar de outro jeito a mesma 
coisa para atender a outra parte e se aquela outra parte não aprender, 
eu vou ensinar de outro jeito. Então, eu não fico dando uma mesma 
atividade, ensinando do mesmo jeito. (Colaboradora P24 – Entrevista). 

É isso mesmo [referindo-se à afirmação da colega P24]. (Colaboradora 
P13 – Entrevista). 

Embora P13 não explicite que a segurança do seu trabalho docente esteja 

embasada na experiência em sala de aula, há a concordância com as declarações das suas 

colegas de profissão. Dessa forma, pode-se compreender que as professoras, da mesma 

forma que constatado por pesquisas como as de Tardif (2010), chegam a manifestar certa 

tendência em desvalorizar sua própria formação profissional, associando-a à 

НОЬКЫЭТМuХКхуШ НК ЫОКХТНКНО ОЬМШХКЫ ЪuО ОЧМШЧЭЫКЦ ОЦ ЬКХК НО КuХК, pШТЬ “К ЦКТШЫТК НШЬ 

pЫШПОЬЬШЫОЬ НТг ЪuО КpЫОЧНОЦ К ЭЫКЛКХСКЫ ЭЫКЛКХСКЧНШ” (TARDIF; RAВMOND, 2000, p. 

238). Porém, não se pode desconsiderar que as participantes que assumem essa postura 

são as que ingressaram em um curso superior de licenciatura após o exercício profissional 

proporcionado por meio do curso de magistério em nível médio. 

Segundo TКЫНТП (2010), ШЬ МШЧНТМТШЧКЧЭОЬ НШЬ “ЬКЛОЫОЬ ОбpОЫТОЧМТКТЬ” НШЬ 

docentes surgem relacionados a situações concretas do seu exercício profissional, que 
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pОЫЦТЭОЦ КШ pЫШПОЬЬШЫ НОЬОЧЯШХЯОЫ “МОЫЭКЬ НТЬpШЬТхõОЬ КНЪuТЫТНКЬ ЧК О pОХК pЫпЭТМК ЫОКХ” 

(p. 49). PКЫК Ш ЫОПОЫТНШ КuЭШЫ, ОЬЬОЬ МШЧНТМТШЧКЧЭОЬ “pШНОЦ transformar-se num estilo de 

ОЧЬТЧШ, ОЦ ‘ЦКМОЭОЬ’ НК pЫШПТЬЬуШ О КЭц ЦОЬЦШ ОЦ ЭЫКхШЬ НК ‘pОЫЬШЧКХТНКНО pЫШПТЬЬТШЧКХ’: 

eles se manifestam, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e 

pЫШПТЬЬТШЧКТЬ ЯКХТНКНШЬ pОХШ ЭЫКЛКХСШ МШЭТНТКЧШ” (p. 49). Dessa forma, a expectativa é que 

a experiência profissional atribua mais certezas aos conhecimentos docentes do que 

dificuldades. 

No entanto, essas constatações faz questionar esses saberes, validados pela 

experiência dos professores, em especial, à cientificidade própria das áreas de 

conhecimento, inclusive em Matemática. Esse aspecto foi identificado por esta 

investigação, principalmente, por meio das observações em sala de aula, pois os conceitos 

e linguagens próprias da Matemática são usados de forma inapropriada na prática docente 

dos anos iniciais. No entanto, por questões de espaço, esses aspectos não serão aqui 

abordados. 

As necessidades formativas referentes aos saberes da experiência profissional estão, 

também, representadas nas vozes das colaboradoras relacionadas aos primeiros anos da 

profissão40, conforme demonstrado nos comentários a seguir. 

[Referindo-se a dificuldades em abordar conteúdos matemáticos] No 
início da minha prática [profissional] sim, como a multiplicação e a 
divisão. (Colaboradora P05 – Questionário). 

Porque quando eu cheguei à sala de aula, [...] o primeiro ano que eu 
entrei numa sala de aula, eu peguei um quinto ano. E a Matemática de 
quinto ano... é uma senhora Matemática! Eu acho que uma... Nossa 
Senhora! A gente tem que ter muita base. Eu sofri muito. Eu tinha noite 
que ficava estudando até meia-noite, pesquisando porque eu não dava 
conta! [...] E o que faz a gente ficar boa mesmo em sala? Trabalhar! 
Porque aí você vai vendo um aluno aqui e o que deu certo... às vezes, 
você falou pra um grupo de trinta, porque na época, a minha sala tinha 
trinta e seis [alunos] e eu falava para um grupo e atingia 5 e os outros 
ficavam... aí, no outro dia, eu vinha com coisa diferente, coisa 
diferente, coisa diferente... eu apanhei muito, o meu primeiro ano foi 
traumático. Eu fiquei traumatizada! Aí, esses dias eu vendo uma 
colОРa, Оla Пalou pra mim assim: “no primОiro ano, Оu tambцm chorava 
muito! Eu ПiquОi dОscabОlada!” Mas é o ano que a gente mais aprende! 
(Colaboradora P32 – Entrevista). 

                                                           
40 Embora, compreenda-se que não haja consenso na literatura acerca do período considerado como sendo 
a fase inicial da carreira docente, considera-a neste trabalho МШЦШ ЬОЧНШ “ШЬ pЫТЦОТЫШЬ МТЧМШ КЧШЬ НО 
КЭuКхуШ pЫШПТЬЬТШЧКХ НШ pЫШПОЬЬШЫ” (LEONE, 2011, p. 138). 
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Os relatos das colaboradoras deixam transparecer a fase crítica em que se constitui o 

período inicial da carreira docente, pelo confronto com a complexa realidade escolar e o processo 

de ensino. Ainda que, admita-se, seja a fase em que mais se aprende.  

A colaboradora P32 chega a se referir, principalmente em relação ao primeiro ano de 

НШМшЧМТК, МШЦШ uЦ “КЧШ ЭЫКuЦпЭТМШ” О НО “ЬШПЫТЦОЧЭШ”, ТЧМХuЬТЯО, КЬЬuЦТЧНШ ЪuО МСОРШu К 

МШЧЬТНОЫКЫ К MКЭОЦпЭТМК НШ ЪuТЧЭШ КЧШ (КЧШ ОЬМШХКЫ ОЦ ЪuО КЭuШu), uЦК “ЬОЧСШЫК MКЭОЦпЭТМК” О 

que precisou ficar estudando-К КЭц “ЦОТК ЧШТЭО”. O ЬШПЫТЦОЧЭШ ЫОХКЭКНШ pОХК pЫШПОЬЬШЫК МСОРК КШ 

ЫОМШЧСОМТЦОЧЭШ НО ЪuО ЬО ЭШЫЧК ЧОМОЬЬпЫТШ “ЭОЫ ЦuТЭК ЛКЬО” pКЫК Ш ОбОЫМíМТШ pЫШПТЬЬТШЧКХ. 

Entende-se que a professora aluda à necessidade de uma formação sólida, tanto no que se refere 

aos conhecimentos da realidade escolar quanto, mais especificamente, em relação aos 

conhecimentos específicos e pedagógicos das áreas de conhecimento sob sua responsabilidade, 

inclusive em Matemática. A referida colaboradora, em outro momento, menciona outras 

dificuldades vivenciadas no início de sua carreira profissional. 

[...] Porque às vezes o que eu falava para o meu aluno e ele não 
entendia. Por quê? Hoje, eu sei que você pega uma sala e tem diferentes 
níveis de entendimento dentro daquela mesma sala. [...] Aí, você pega, 
por exemplo, uma sala como a que eu tinha, com trinta e seis [alunos], 
tinha cinco alunos que estavam no nível, no quinto ano mesmo! 
Conseguiam entender aquela linguagem que o livro didático estava 
oferecendo e eu tinha outros que não! Aí eu tinha que ir lá ao segundo 
ano [referindo-se a conteúdos dos anos anteriores], sabe? Pegando 
conceitos mínimos mesmo, de adição, de juntar, o conceito de juntar, o 
que é juntar, se está tirando [...] Porque eles não alcançavam e... Vou 
te falar um negócio: para quem está começando, é traumatizante... 
Porque você não deixa de entrar em uma sala de aula com uma 
idealização do que é uma sala de aula, do ideal de uma sala de aula 
[...] E é frustrante você vê que [...] Aquele povo lá do fundo que brinca, 
brinca, brinca. Aquele povo não brinca à toa... Aquele povo brinca 
porque não entende a sua linguagem. Isso é difícil e eu tinha que tentar 
alcançar aquele povo e eu sabia que eu tinha obrigação de alcançar, 
sabe? E isso é frustrante! Isso, para quem está começando, é difícil 
porque acaba que joga... a responsabilidade é minha e você tem que 
atingir... Não é fácil, não... (Colaboradora P32 – Entrevista). 

Essas dificuldades referem-ЬО КШ “МСШЪuО НО ЫОКХТНКНО” ОЬЭКЛОХОМТНШ ЧК ПКЬО ТЧТМТКХ НО 

profissionalização dos professores. Em seu relato - P32 - КЯКХТК ЪuО “hoje”, Шu ЬОУК, pОХК ЬuК 

experiência é que consegue compreender que em uma sala de aula há alunos com diferentes níveis 

НО КpЫОЧНТгКРОЦ, pШТЬ ТЧТМТКЦ К pЫпЭТМК НШМОЧЭО МШЦ uЦК “ТНОКХТгКхуШ” НО ЬКХК НО КuХК, ЬОЦ 

terem vivenciado a sua complexidade em seus processos de formação profissional. Essa 

constatação faz МШЦ ЪuО ЬО МШЧМШЫНО МШЦ “К ТЦpШЫЭсЧМТК НО КЬ ТЧЬЭТЭuТхõОЬ НО ensino superior 
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acompanharem os egressos em sua inserção no trabalho docente, estando atentas às necessidades 

НОЬЬОЬ ЧШЯШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ” (LEONE, 2011, p. 244). 

Tal como na pesquisa de Tardif e Raymond (2000), as colaboradoras desta pesquisa 

consideram a experiência do trabalho como uma fonte privilegiada do seu saber-ensinar e, como 

as professoras não atuam sozinhas, muitas das suas dificuldades são sanadas junto aos pares na 

troca de informações, inclusive, com colegas formados em licenciaturas de áreas de conhecimento 

específicas, como se identifica nos relatos a seguir. 

Porque assim, o que acontece? A metodologia me ajudou no sentido de 
trazer a ideia do concreto, dos jogos, de uma sala mais dinâmica. 
Agora, para eu ensinar... Por exemplo, você vai ensinar a divisão 
assim! Você vai ensinar multiplicação assim! Isso, ela não me preparou 
[referindo-se à formação profissional], eu aprendi aqui com as 
colegas de trabalho. PorquО Оu pОnsava: “РОntО, a divisão é muito 
fácil, mas como eu vou ensinar? Como eu falo ОssО procОsso?” Isso Оu 
não vi! Eu aprendi com as colegas de trabalho. (Colaboradora P30 – 
Entrevista, grifo nosso). 

Também não aprendi na escola ou o banco da faculdade, eu aprendi 
no dia a dia, a duras penas. Assim... Como eu trabalhei também, vou 
dar um exemplo, a porcentagem... A porcentagem, a duras penas, é um 
conteúdo abstrato e a gente trabalha de uma forma e procura observar 
se naquele ano não teve um grande aproveitamento, aí, você vai 
trabalhar... Você procura, você faz um curso, você ouve alguma colega 
falar... Nossa, é mesmo! Vai dar certo! Eu vou usar daquela forma, 
porque aquela forma é a mais adequada [...]. (Colaboradora P26 – 
Entrevista, grifo nosso).  

[...] Em determinados conteúdos, em que a gente não estava tendo 
facilidade em passar [para o aluno], porque às vezes você sabe, mas 
não sabe como transmitir de uma forma que o aluno vai entender. Eu 
procurava os professores dos sextos anos, porque eu trabalhava com o 
quinto ano e tinha muita matéria, assim, mais complicada. Eu ia atrás 
de professores dos sextos anos [com licenciatura específica em 
Matemática] para me explicarem de que forma eu podia trabalhar 
aquele conteúdo. (Colaboradora P08 – Entrevista, grifo nosso). 

Pelos destaques nos depoimentos das colaboradoras, compreende-se que as professoras 

percebem dificuldades na prática docente, em especial no ensino de Matemática, inclusive em 

relação aos conhecimentos pedagógicos e específicos do conteúdo. Professoras do grupo 

pesquisado, como P26, chegam a se referir aos conhecimentos experienciais da prática como uma 

КpЫОЧНТгКРОЦ “К НuЫКЬ pОЧКЬ”. 

Cabe ressaltar que a forma de superar as dificuldades da prática profissional no processo 

de ensino de Matemática levam as professoras até mesmo a buЬМКЫОЦ “КuХКЬ” НО МШЦШ pЫШМОНОЫ 
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e de como abordar determinado conteúdo matemático com seus alunos junto a outros colegas 

mais experientes ou com licenciatura específica em Matemática, como relata a colaboradora P11. 

[...] tem coisas que a gente tem facilidade, sim, mas outras, não. 
Outras, a gente tem que buscar, trocar ideias. Por exemplo, tinha uma 
professora de Matemática dessa escola que dava uma aula para nós, 
para mim, isso clareava tantas coisas na minha cabeça que, quando ela 
falava comigo, eu pensava: “Nуo! AРora, dОslancha! AРora, Оu chОРo 
lп О vou consОРuir!”. Entуo, ц na troca dО ОбpОriшncias mОsmo. PorquО, 
às vezes, eu lia no livro, eu sabia fazer a questão, mas eu me 
perguntava: [...] “E quando eu estiver exemplificando para os meus 
alunos?”. Então, depois que eu conversava com ela, clareava muita 
coisa para mim mesmo! (Colaboradora P11 – Entrevista, grifo nosso). 

Em outra entrevista, quando questionada sobre a forma como sana suas dúvidas frente às 

dificuldades da prática docente, mais especificamente em relação à Matemática, P30 volta a 

confirmar o apoio dos colegas de profissão, porém, considera que muitas vezes os próprios pares 

também não sabem responder-lhe. Observa-se, na sequência do diálogo da entrevista com a 

colaboradora P30, a seguir, como suas dificuldades são superadas quando suas dúvidas não são 

respondidas. 

Colaboradora P30 – Eu pesquiso muito na internet, só que a maior 
parte das minhas dúvidas, eu tiro mais com os professores mais 
experientes, isso daí eu não vou negar, não. Eu participo de cursos, 
não muitos, mas eu tento participar e pesquiso muito na internet, mas 
o que mais conta é a experiência de professores da rede. Eu pergunto 
muito para eles, para a supervisora, sabe? (pausa) E muitos não sabem 
me responder [...]. (grifo nosso). 

Pesquisador – E aí? 

Colaboradora P30 – Aí a gente tenta se virar... (risos). 

 Como visto, os grifos nos relatos das colaboradoras revelam a procura por colegas mais 

experientes e/ou licenciadas em áreas de disciplinas específicas, no caso deste trabalho, em 

Matemática. Os relatos das professoras ilustram bem a influência e a importância dessa forma de 

resolver as dificuldades percebidas, porém, nem sempre suficientes, pois, conforme apontado pela 

pЫШПОЬЬШЫК, “muitos não sabem me responder” О pШЫ ТЬЬШ, “a gente tem que se virar”.  

De tal modo, pode-se considerar ЪuО КЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ ПТМКЦ “р НОЫТЯК”, ОЦ ЛuЬМК НО um 

conhecimento matemático que não dominam e/ou não foi abordado em seus processos formativos 

seja ele inicial ou continuada. Compreende-se, ainda, que não foi proporcionada uma formação 

profissional capaz de desenvolver a autonomia dessas professoras, pois a procura por colegas de 

profissão, para sanar as dúvidas da prática docente, em especial no ensino de Matemática, pelo 

que se demonstra, ocorre por insegurança na busca de respostas próprias de um saber-fazer, 
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ЦОЬЦШ КpЫОМТКЧНШ К ПКМТХТНКНО О К pЫКЭТМТНКНО НО ОЧМШЧЭЫКЫ ЫОЬpШЬЭКЬ, “ЦКМОЭОЬ” О “ЫОМОТЭКЬ” 

prontas junto aos seus pares. 

No entanto, não se tem pretensão de menosprezar ou desmerecer a aprendizagem dos 

professores frente aos saberes experienciais, mas de considerar como alerta a constatação de que 

essa forma de aprendizagem   

leva à construção dos saberes experienciais que se transformam muito cedo em 
certezas profissionais, em truques do ofício, em rotinas, em modelos de gestão 
da classe e de transmissão da matéria. Esses repertórios de competências 
constituem o alicerce sobre o qual vão ser edificados os saberes profissionais 
durante o resto da carreira (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 239). 

Ainda assim, compreende-se que os saberes experienciais, mesmo configurando-se como 

fontes privilegiadas do trabalho docente, podem caracterizar necessidades formativas das 

professoras, uma vez que os saberes provenientes da experiência na profissão podem estar sendo 

utilizados de forma acrítica e sem uma reflexão apropriada para a prática em sala de aula, pois se 

constituem em saberes práticos e não sobre a prática docente.    

 

Considerações finais 

A investigação realizada por meio das análises das informações representadas nas vozes 

das colaboradoras pelos questionários, observações e entrevistas, permitiram conhecer e 

compreender necessidades formativas em Matemática que se apresentam ao grupo de professoras 

dos anos iniciais, a partir da sua própria prática, considerando os saberes e conhecimentos 

necessários à docência, mais especificamente em relação a seus saberes experienciais.  

A análise demonstrou que o grupo de professoras polivalentes que ministram, 

principalmente, as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências 

possuem uma diversidade formativa profissional muito grande, desde cursos, tradicionalmente, 

voltados para a regência dos anos iniciais, como Pedagogia e Normal Superior, como também 

licenciaturas em disciplinas específicas, como Biologia, Geografia e Letras. 

Conforme evidenciado, as participantes da pesquisa assinalam que a forma mais 

empregada na superação das dificuldades de suas práticas docentes é a procura por 

colegas de profissão mais experientes, inclusive, de áreas específicas de conhecimento 

escolar. Dessa forma, pondera-se que a busca de respostas por meio de colegas mais 

experientes na profissão pШЬЬК МШЧЭЫТЛuТЫ pКЫК МЫТЬЭКХТгКЫ К “ЯОХСК” ПШrma de ensinar 

Matemática, destituída de sentido e significado. Assim, torna-se importante que o 
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delineamento dos cursos de formação docente tanto inicial quanto continuada tomem por 

base as necessidades formativas da prática desses profissionais. 
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Resumo: O presente texto visa apresentar um projeto de formação continuada intitulado 

Viv iasàe à fo aç oà o ti uadaà III:àe o t osàeàdese o t osàdaàavaliaç oàedu a io al ,à
desenvolvido por meio do Programa de extensão integração UFU/Comunidade – PEIC/PROEX, 

que no ano de 2014 contou com a sua terceira edição. Tal projeto teve como objetivo contribuir 

com a formação continuada de professores/as acerca dos fundamentos e práticas da avaliação 

educacional por meio de reflexões, discussões e estudos teóricos sobre avaliação educacional. 

Os debates em torno das dimensões técnicas e políticas da avaliação intensificaram-se a partir 

da crescente discussão teórica sobre a influência da avaliação no processo de construção do 
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fracasso escolar e da lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, que destaca a obrigatoriedade da 

avaliação no âmbito da aprendizagem institucional propondo uma avaliação qualitativa a serviço 

da aprendizagem. Pensar em uma avaliação que contraponha esse modelo excludente e que 

contribua com a aprendizagem significativa implica em refletir com os/as profissionais que 

atuam na educação básica da rede pública de ensino de Uberlândia. No que consiste a avaliação, 

qual sua função no contexto escolar, quais os instrumentos clássicos da avaliação, qual a cultura 

da avaliação, qual o papel da Avaliação Externa, Sistêmica e Institucional. Nesse sentido, 

acreditamos que disseminar essa concepção representaria uma possibilidade de mobilização 

para as mudanças necessárias na organização do trabalho pedagógico, especialmente no que se 

refere às práticas avaliativas. 

Palavras-chave: Formação Docente; Formação continuada; Avaliação Educacional. 

 

 

 

Introdução  

  Historicamente a avaliação constituiu-se em um dos mais sérios problemas 

educacionais, pois a produção teórica muito avança nesse campo, mas as práticas clássicas de 

avaliação pouco se transformam. Acrescenta-se a essa realidade os resultados das avaliações 

externas e como tais resultados provocam modificações substanciais no dia a dia das escolas.  

Nos últimos anos se intensificaram os debates, estudos e produções na área de avaliação 

educacional, discussões em função de reflexões críticas sobre a superação do sistema avaliativo 

classificatório e excludente, intensificador do fracasso escolar e muito em função da avaliação 

externa.  

Dessa maneira, a avaliação tem sido tema bastante discutido nos últimos 15 anos, 

especialmente por conseqüência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que exige direta 

e indiretamente uma avaliação do rendimento escolar, dos cursos e das instituições de educação 

superior. As últimas discussões têm questionado tanto suas dimensões técnicas (procedimentos 

utilizados em termos de sua elaboração, aplicação e resultados) quanto políticas. 

 A concepção de avaliação vivida, ainda hoje, nas diferentes salas de aula, reforça uma 

cultura que, de modo geral, pratica uma avaliação autoritária e se realiza dentro de um modelo 
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teórico de compreensão que pressupõe a educação como um mecanismo de conservação e 

reprodução da sociedade.  

Entendemos que a avaliação deva ser diagnóstica e formativa mas, para tanto, necessita 

transformar-se em um instrumento dialético de avanço e de reconhecimento dos caminhos a 

serem trilhados tanto pelo/a estudante quanto pelo/a professor/a. Por ser diagnóstica, 

processual e formativa, deve ser desenvolvida ao longo do ano letivo e iniciar-se nos primeiros 

contatos do/a professor/a com a classe, no início do ano, com o conhecimento e 

reconhecimento do nível dos/as estudantes, para posterior planejamento das intervenções 

(LUCKESI, 1995). 

 A avaliação é um recurso importante no acompanhamento da aprendizagem e não mais 

como instrumento de controle no interior das práticas pedagógicas. Para tanto, a avaliação do 

processo ensino-aprendizagem precisa desempenhar a função de investigação e análise do 

desempenho do/a estudante, do/a professor/a e de toda situação de ensino que se realiza no 

contexto escolar. 

Nesse sentido, promover espaços de reflexões e diálogos com profissionais da educação 

se apresenta essencial para construirmos essa concepção que representa uma possibilidade de 

mobilização para as mudanças necessárias na organização do trabalho pedagógico, 

especialmente no que se refere às práticas avaliativas. 

Tal realidade vem motivando a existência do GEPAE – Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Avaliação Educacional. Nesse grupo, reúnem-se profissionais da Educação Básica, do Ensino 

Superior, estudantes de Graduação e Pós-graduação, com o objetivo de desenvolver estudos, 

pesquisas e extensão sobre os fundamentos, políticas e práticas da avaliação educacional em 

seus diferentes espaços, contextos e modalidades. Desse modo, tem sido foco de estudos para 

o grupo a avaliação institucional, sistêmica, com maior atenção para a avaliação externa e 

avaliação para as aprendizagens, buscando compreendê-las a partir da avaliação formativa. 
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Desenvolvimento 

Ao longo desses anos, GEPAE tem acumulado experiências que vem sendo 

compartilhadas com a comunidade externa e interna, contribuindo com o processo de formação 

continuada de professores/as e também com o processo de transformação das práticas 

pedagógicas no que se refere à avaliação. Uma das ações desenvolvidas nessa dimensão refere-

se ao Programa de Extensão Integração UFU/ Comunidade – PEIC, que no ano de 2014 contou 

com a sua terceira edição.   

O projeto, desde a sua primeira edição teve como objetivos gerais: 1) propiciar aos/as 

professores/as da educação básica da rede pública do município de Uberlândia, espaços de 

reflexão sobre sua prática, bem como a aproximação com os trabalhos desenvolvidos no âmbito 

da UFU, por meio do GEPAE; 2) propiciar aos/as estudantes de licenciaturas espaços de reflexão 

sobre o trabalho pedagógico, bem como a aproximação com os trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do GEPAE; 3) contribuir com a formação continuada e permanente de professores/as 

acerca dos fundamentos e práticas da avaliação educacional; 4) abordar a questão da avaliação 

educacional a partir de um enfoque crítico, permitindo a compreensão das relações entre a 

escola e a sociedade, bem como o papel que a avaliação desempenha neste contexto; 5) discutir 

como as escolas têm se organizado para resolver os problemas relacionados à 

aprendizagem/desempenho de seus estudantes, a partir da interpretação dos resultados das 

Avaliações externas demonstrando compreensão das condições em que se encontram e no 

sentido de investir em ações que produzam qualidade. 

No que se refere aos objetivos específicos, destacamos: 1) identificar as impressões e 

expressões dos/as cursistas acerca da avaliação educacional; 2) discutir a função social da escola 

e sua relação coma a avaliação como meio de exclusão e subordinação em sua feição ideológica; 

3) discutir as políticas de avaliação sistêmica em nível nacional e estadual, bem como os 

impactos da avaliação externa dentro das escolas; 4) discutir alguns princípios da avaliação 

institucional participativa, bem como algumas experiências desenvolvidas em escolas públicas; 

5) discutir e compreender as relações entre medida, nota e avaliação; 6) distinguir e entender 

as funções da avaliação formal e informal; 7) apresentar e discutir dados que revelam possíveis 

influências nos processos avaliativos, ligadas as questões de gênero especialmente no que se 

refere aos comportamentos de meninos e de meninas; 8) estudar os conhecimentos 
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teóricos/práticos dos processos avaliativos críticos, da avaliação diagnóstica e formativa; 9) 

refletir sobre o papel dos métodos clássicos de avaliação, bem como os mais utilizados em 

avaliações formativas e qualitativas; e por fim, 10) resgatar conceitos, refletir e experienciar com 

o grupo propostas alternativas de avaliação na Educação Básica. 

 O referencial teórico que fundamentou os estudos, as discussões e proposições deste 

projeto se constitui, dentre outros, em estudos de pesquisadores(as) da temática, com destaque 

para Freitas (2003, 2005, 2012), Villas Boas (2002, 2007, 2008), Freitas, Sordi, Malafasi (2009),  

Sordi e Souza (2009), Afonso (2012)  e Fernandes  (2006). 

Nos anos de 2008 e 2009 o GEPAE organizou e desenvolveu o programa de extensão 

Viv iasàe àfo aç oà o ti uadaàIàeàII:àe o t osàeàdese o t osàdaàavaliaç oàedu a io al .  

De acordo com a avaliação dos cursistas dos cursos mencionados, foi possível identificar que os 

mesmos se envolveram com as propostas apresentadas pela equipe coordenadora e destacaram 

a necessidade de continuar os estudos sobre a temática avaliação formativa.  

Assim, a experiência exitosa nas outras edições do projeto nos mostrou que o PEIC foi 

uma excelente oportunidade de promover cursos de formação continuada, os quais permitem 

estabelecer contato direto com profissionais da educação. Esses contatos nos impulsionaram à 

necessidade de estendermos a oportunidade de participação e formação desses sujeitos com a 

terceira edição do curso de extensão, porém com uma carga horária ampliada, visto que novas 

temáticas se mostram necessárias diante da realidade educacional brasileira. 

Portanto, o presente trabalho visa apresentar a terceira edição do projeto de formação 

o ti uadaà i tituladoà Viv iasà e à fo aç oà o ti uadaà III:à e o t osà eà dese o t osà daà

avaliaç oàedu a io al ,àdese volvidoàpo à eioàdo– PEIC/PROEX, no período de julho de 2013 a 

julho de 2014, tendo como unidade proponente a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Foi realizado um total de dezoito encontros, ocorridos às sextas-feiras e aos sábados, 

com duração de três e quatro horas, respectivamente, no período de fevereiro a maio de 2014, 

no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz - CEMEPE, sendo que o 

Cerimonial de Abertura do evento contou com a participação da profª Dra Benigna Villas Boas, 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1461 
 

proferindo a palestra Portfólio: procedimento enriquecedor da avaliação formativa, no 

Auditório 3Q do Campus Santa Monica, na UFU. 

O referido projeto contou com o total de dezenove pessoas como equipe executora e 

organizadora: duas coordenadoras gerais do projeto, ambas docentes da Universidade Federal 

de Uberlândia, sendo uma docente do Ensino Superior e outra, da Alfabetização Inicial do 

Colégio de Aplicação da UFU; doze docentes envolvidos na coordenação de cada encontro, 

sendo: quatro docentes da Faculdade de Educação do Ensino Superior da UFU, quatro docentes 

da rede municipal de ensino de Uberlândia, duas docentes da rede privada, uma da 

superintendência regional de ensino de Uberlândia, uma técnica-administrativa da UFU; dois 

alunos bolsistas de Graduação e os demais membros do GEPAE. 

Em relação aos cursistas, foram computados 72 inscritos e 50 cursistas matriculados. 

Desse total de cursistas matriculados, 34 concluíram o curso. Dentre os alunos concluintes, 11 

possuíam especialização, 10 Superior Completo, 7 estavam cursando a graduação, 5 eram 

mestres e  1 possuía normal superior. Dentre estes, tiveram vários cargos profissionais 

representados, sendo eles: 1 diretor, 1 vice-diretor, 18 professores, 6 Especialista em Educação, 

2 auxiliares administrativos, 1 educador infantil e 5 estudantes de Graduação.  

Além disso, 6 trabalhadores federais, 5 trabalhadores de instituições particulares, 1 não 

respondeu e 17 são trabalhadores da Prefeitura do município de Uberlândia. 

O curso foi organizado em 19 encontros visando discutir os seguintes temas: a) 

Impressões e Expressões acerca da Avaliação Educacional; b) Avaliação e ideologia; c) Avaliação 

Sistêmica; d) Avaliação Institucional Participativa; e) Avaliação Sistêmica Mineira; f) Medida e 

Nota em discussão; g) Avaliação Formal X Avaliação Informal; h) Avaliação e questões de gênero 

nos processos avaliativos escolares; i) Fundamentos da Avaliação da Aprendizagem: concepções 

e práticas; j) A contribuição dos métodos de avaliação nas teorias de avaliação formativa; l) A 

contribuição da prova como um dos métodos de avaliação formativa; m) Avaliando a avaliação 

/ Encerramento, totalizando assim 66 horas de encontros. 

Desse modo, o desenvolvimento do projeto foi organizado por meio de Encontros 

Formativos e Oficinas, onde foram propostos estudos e reflexões sobre os temas previstos. 

Foram inseridos três Encontro de Acompanhamento, um Encontro destinado a Conferência de 
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Abertura e um encontro de encerramento, confraternização e debate do filme Escolarizando o 

Mundo.  

Destaca-se também que no decorrer do projeto aconteceram atividades culturais no 

início de cada encontro, possibilitado a manifestação artística em suas múltiplas linguagens. 

Foram apreciadas atividades como: apresentação teatral A bolsa amarela; oficina e performance 

da bolsa amarela;  apresentações musicais com cantores regionais; apresentações de danças; 

acolhimento poético; declamação de poesias; concertos com grupos do Conservatório e alunos 

da PMU; dentre outros. Além disso, foram oferecidas vivências artísticas ao longo dos encontros, 

como pintura em tela, modelagem em argila, dentre outros. 

Os métodos de avaliação utilizados no decorrer de todo o curso foram compreendidos 

como recursos de coleta de dados sobre a aprendizagem dos/as cursistas a fim de identificar 

potencialidades e fragilidades de cada um/a e para que os formadores pudessem redirecionar o 

trabalho pedagógico de modo a alcançar os objetivos definidos no Curso. 

É importante ressaltar que os métodos escolhidos estimularam o trabalho reflexivo, 

consciente e ativo dos/as cursistas na avaliação de sua aprendizagem, sobretudo no que diz 

respeito aos conhecimentos adquiridos e às condutas desenvolvidas, a partir de uma concepção 

formativa pautadas na reflexão, na ação e na reflexão sobre a ação.  

Desse modo, partimos do pressuposto de que o/a cursista encontrava-se em processo 

de desenvolvimento e de aprendizagem. Nesse caso, o papel da equipe formadora foi, como já 

dito anteriormente, o de coletar dados de aprendizagem com a finalidade de diagnosticar, 

monitorar e intervir no processo de aprendizagem, de construção de conhecimentos, de 

aquisição de habilidades, de valores éticos e estéticos, que constituirão o fundamento para a 

futura conduta do(a) professor(a) em processo de formação continuada e permanente. 

Inicialmente, foi explorado com o grupo suas impressões e lembranças sobre as 

experiências avaliativas vivenciadas ao longo da vida escolar, fossem elas positivas ou negativas. 

Procurou-se dar materialidade a essas manifestações por meio de registros estéticos, tendo 

como suporte artístico as tintas, as telas, os pincéis, dentre outros. As situações retratadas 

constituíram elementos significativos para o resgate histórico acerca da avaliação, em suas 

diferentes concepções, por meio das memórias dos/as cursistas. 
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Ao longo dos encontros, foram realizados estudos com o objetivo de possibilitar a 

construção de uma fundamentação teórica sobre avaliação e seus condicionantes sócio-

históricos. Assim, as reflexões, além de vivenciais, aconteciam por meio de exposição dialogada, 

debates, leituras e análises de situações avaliativas dilemáticas. 

Para a avaliação do Projeto, foram utilizados procedimentos que proporcionavam 

aos/as cursistas situações práticas de avaliação da aprendizagem, pois desse modo a avaliação 

adquire também um caráter metodológico. Para tanto, todos os envolvidos no projeto 

vivenciaram práticas avaliativas como Autoavaliação, Diários Reflexivos, Memórias do Encontro; 

Portfólio (Bolsa Amarela41), Encontros de Acompanhamento, registros fotográficos, filmagens e 

Blog42 do curso. 

A Autoavaliação era  realizada a partir das anotações, impressões, opiniões e sentimentos 

pessoais feitas em cada encontro no caderno denominado Diário Reflexivo. Tal Diário tinha por 

objetivo registrar as aprendizagens a partir dos assuntos/temáticas abordados. Nesse sentido, 

formadores e cursistas adotaram os Diários Reflexivos para registrar suas observações, 

desenvolvendo, dessa forma, seus próprios critérios de observação e registro. Os registros 

possibilitaram apresentar o que foi aprendido e também indicava as fragilidades, funcionando 

como parâmetro para orientar/direcionar outros aspectos dos estudos sobre as temáticas. 

Desse modo, compreendemos que, a Autoavaliação desenvolvida por meio da 

construção do Diário Reflexivo, tem o sentido emancipatório de possibilitar-lhe refletir 

continuamente sobre o processo da sua aprendizagem  e desenvolver a capacidade de registrar 

suas percepções. Seu grande mérito é ajudar o aluno a perceber o próximo passo do seu 

p o essoàdeàap e dizage à VILLá“àBOá“,à ,àp.52). 

Na medida em que a construção reflexiva foi sendo constituída a partir das amostras de 

materiais e produções em geral, as importâncias dos/as cursistas compunham a bolsa amarela, 

que era o suporte do Portfólio. 

O Portfólio foi utilizado como meio de registro da trajetória particular de aprendizagem, 

e materializado em uma bolsa amarela. Tal suporte possibilitou que o estudante organizasse os 

                                                           
41   Inspirado no livro: BOJUNGA, Lygia. A bolsa amarela. - 32ª ed. 6ª impr. - Rio de Janeiro: Agir, 2001. 
42 Disponível em https://gepaeufu.wordpress.com/2014/02/ . 

https://gepaeufu.wordpress.com/2014/02/
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percursos pessoais de aprendizagem.  Foi construído por meio de amostragem, ou seja, a partir 

da seleção e critério pessoal de materiais que o/a cursista julgou importante inserir em sua 

coleção, tendo como referência os registros realizados no Diário Reflexivo por meio da 

Autoavaliação. 

Na avaliação formativa, o portfólio é um procedimento que permite 

aos sujeitos formular os objetivos da sua aprendizagem, participando 

ativamente do processo porque aprendem a identificar e revelar o que 

sabem e o que ainda não sabem, o que foi relevante e que precisa 

mudar possibilitando a todos avaliar o seu próprio progresso como 

participantes ativos da avaliação (VILLAS BOAS, 2007). 

Com isso, a composição do Portfolio (ou bolsa amarela) apresentou várias 

possibilidades; uma delas foi a sua construção pelo formador/cursista que consistiu em uma 

coleção de suas produções, as quais apresentam as evidências da aprendizagem, organizadas 

pelo(s) seus autores de modo que puderam acompanhar o seu progresso (VILLAS BOAS, 2001), 

acompanhados a partir da socialização e análise que foram desenvolvidas nos Encontros de 

Acompanhamento. 

Os métodos avaliativos utilizados proporcionou a todos, vivenciar aprendizagens e 

práticas em constante discussão, sendo constituída de momentos iniciados nos cursos e 

socializados nos Encontros de Acompanhamento. 

Os Encontros de Acompanhamento tiveram o intuito de acompanhar os/as cursistas e 

junto com os mesmos(as) refletir sobre os seus registros de aprendizagem. Foram momentos 

próprios para que acontecesse análises atentas sobre o que as/os professoras/es cursistas 

sabem e fazem em suas salas de aula cotidianamente, para compreender as suas eventuais 

dificuldades a fim de ajudá-las/os a superá-las.  

A avaliação foi encarada como investigação e conscientização acerca das 

potencialidades, progressos, limites, características e ritmos específicos dos/as cursistas. 

Através desse processo, foram formuladas apreciações por parte dos diferentes sujeitos acerca 

do mérito ou do valor do trabalho desenvolvido o que, em última análise, desencadeou ações 

que regularam os processos de aprendizagem e de ensino.  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1465 
 

Os Encontros concretizaram a avaliação acontecendo no processo sistemático e de 

interpretação das informações no sentido de oferecer subsídios para intervenção e possível 

mudança da realidade avaliada. 

Nesses Encontros, cada ministrante foi responsável pelo acompanhamento de um grupo 

de quatro a seis cursistas. Através de encontros quinzenais pré-estabelecidos, estreitaram-se os 

laços com o grupo com o intuito de promover ações de autoavaliação e de autorregulação.  

Assim, por meio de um processo qualitativo de escritas e reescritas, de idas e vindas, 

bastante próprias do processo de orientação e de acompanhamento, foram realizadas leituras 

sistemáticas da realidade, possibilitando tomada de consciência, por meio da interpretação das 

informações colhidas no sentido de oferecer subsídios para intervenção e possível mudança da 

realidade avaliada. 

Buscou-se a socialização de todos/a os/as docentes do curso através de dois encontros 

gerais que ocorreram um no início e outro ao final do curso. Nesses encontros cada um/a 

compartilhou resultados mesmo que parciais no coletivo maior. Na conclusão do curso, foi 

realizada uma exposição no CEMEPE das bolsas amarelas (Portfólios) e os Diários Reflexivos. 

Assim, a proposta avaliativa neste projeto foi de trabalhar com os métodos de 

Autoavaliação, Diário Reflexivo, Portfólio e os Encontros de Acompanhamento, objetivando 

propiciar um movimento que viabilizasse aos cursistas a reflexão sobre suas concepções, sua 

própria aprendizagem, seu processo de apropriação de conhecimento, que na melhor das 

hipóteses o levaria a reorganizar sua prática. Isso porque uma avaliação para a aprendizagem 

contribui para a reorganização do trabalho pedagógico, ampliando a aprendizagem de 

professores e, no sentido mais amplo, o desenvolvimento da escola na construção de uma 

cultura de avaliação formativa (VILLAS BOAS, 2008). 

Além disso, este trabalho contou também com as Memórias de cada encontro, que são 

relatos escritos por um cursista durante o encontro, lido e compartilhado no encontro posterior 

para todos/as os/as cursistas e posteriormente publicado no blog. Neste espaço foram inseridas 

imagens de todos os encontros inclusive do PEIC I e II. Os/as cursistas também puderam 

acompanhar as atividades que eram solicitadas ao final de cada encontro, bem como os textos 

solicitados referentes aos autores e pesquisadores da avaliação.  
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Por meio da análise das produções individuais dos/as cursistas utilizados ao longo do 

curso e a avaliação dos mesmos a respeito do curso, bem como as produções e registros dos 

formadores, ressalta-se que os objetivos e metas foram integralmente alcançados, superando 

as expectativas da equipe executora.  

A equipe executora considera ainda que temática avaliação educacional foi 

contemplada em diferentes perspectivas, perpassando por diferentes áreas do conhecimento e 

abordada por meio de diferentes linguagens: sonora, verbal, oral ou escrita (literatura), pela 

imagem visual (pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia) ou pela linguagem corporal 

(dança). Além disso, todos os segmentos da Educação Básica foram objetos estudo, reflexão e 

análise. 

Como desdobramento do projeto, o GEPAE foi convidado a assessorar um grupo de 

professores e gestores do CEMEPE nos estudos sobre avaliação; houve solicitações por parte da 

secretaria de educação para que o PEIC dê continuidade nos próximos anos; formadores foram 

convidados a participarem das reuniões de formação nas escolas municipais visando o 

desenvolvimento/continuidade dos trabalhos; foram produzidos artigos que abordaram as 

temáticas do curso pelos formadores e alguns cursistas e; a proposta do curso foi divulgada em 

eventos científicos no ano de 2015. 

Desse modo, destaca-se a contribuição do curso no processo de mobilização de 

profissionais da educação para a construção coletiva de práticas avaliativas formativas; o 

envolvimento de profissionais da educação da rede pública do município nas discussões acerca 

das concepções atuais sobre avaliação; o interesse e busca do grupo envolvido em repensar suas 

práticas avaliativas, buscando caminhos alternativos; e por fim, a adesão de parte do grupo 

participante do projeto de Extensão ao GEPAE no sentido de fomentar pesquisas e produção de 

conhecimento na área da Avaliação Educacional em Uberlândia e região. 

 

Considerações finais 

Considera-se que o projeto teve como foco central promover reflexões acerca de 

avaliações que contraponham o modelo excludente e que contribua com a aprendizagem 

significativa de todos os/as alunos/as. Tal objetivo implicou em refletir com os/as profissionais 
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que atuam na educação básica da rede pública de ensino de Uberlândia, em aspectos como: o 

consiste a avaliação, qual sua função no contexto escolar, quais os instrumentos clássicos da 

avaliação, qual a cultura da avaliação, qual o papel da Avaliação Externa, Sistêmica e 

Institucional.  

Nesse sentido, o projeto foi planejado e desenvolvido de modo a abordar a temática 

avaliação educacional a partir de um enfoque crítico, que permitisse a compreensão das 

relações entre a escola e a sociedade, bem como o papel que a avaliação desempenha neste 

contexto, exemplificado no relato abaixo: 

Me chamo V e estou na educação há 22 anos. Desde o início da minha 

formação a avaliação sempre despertou meu  interesse e provocou 

inquietações tanto na condição de aluna como também na condição 

de professora. Sou professora e também pedagoga. Ambas atuando 

em escolas publicas. Optei em participar do curso, pois a avalição 

sistêmica tem tomado o espaço de muitas reuniões e preocupações da 

equipe escolar. Na perspectiva de compreender a lógica da avalição e 

suas implicações em nossa prática busco realizar leituras e pensar em 

ações, que possam minimizar os impactos negativos e as pressões 

sofridas em nosso dia a dia. Espero que o curso possibilite uma 

reflexão sobre esta temática e ainda amplie o meu olhar, trazendo 

novas maneiras de pensar sobre a avalição. Desde o 1° encontro com 

a Benigna, tenho feito reflexões sobre as vivências e práticas escolares. 

Percebo que são muitos pensamentos, muitas dúvidas e muitos 

desejos. A cada encontro, uma surpresa. Estes são dinâmicos e 

organizados. Apesar de tanta correria, tem sido um prazer fazer parte 

dessas reflexões. Minha bolsa esta ficando cheia de desejos. Desejos 

em aprender mais, em repensar na minha prática como avaliadora e 

em contribuir com a escola para realizar uma avalição institucional que 

seja significativa (fragmentos do registro da cursista V, retirado do 

Diário Reflexivo, abril, 2014). 

Assim, este projeto deu continuidade a trabalhos em prol da melhoria da Educação 

Básica pública, por meio de ações formativas para professores, estudantes das licenciaturas e 

pesquisadores da educação, promovendo mobilizações e mudanças necessárias nas práticas 

docentes, especificamente no campo da avaliação educacional.  
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar aspectos da formação 
continuada de professoras que atuam na Educação Básica, em escolas públicas do 
Governo do Distrito Federal, que tenham participado de ações formativas promovidas 
pela Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação – EAPE. A investigação 
foi orientada pelo seguinte questionamento: quais as contribuições das ações de formação 
continuada de professores, promovidas pela EAPE, para o desenvolvimento profissional 
docente? A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como ponto de partida a análise da 
literatura da área, tendo sido embasada, principalmente, pelos seguintes autores: Gatti 
(2009); Imbernón (2009); Marcelo Garcia (2009); Marcelo Garcia e Vaillant (2012); 
Melo (2007; 2009); Nóvoa (2000); Pimenta (2002). Os dados foram obtidos por meio de 
questionário e grupo focal dos quais participaram as professoras de duas escolas do 
Governo do Distrito Federal. A análise dos dados revela a distância entre a formação 
inicial e continuada, além de explicitar as dificuldades enfrentadas pelas professoras, 
principalmente no início da carreira. Diante dessa constatação, torna-se fundamental que 
os processos formativos tenham a escola como ponto de partida e que a formação seja 
planejada e desenvolvida tendo como pressupostos as necessidades concretas inerentes à 
prática pedagógica. Nesse entendimento, a formação continuada deve ser organizada de 
modo a possibilitar que as professoras desenvolvam suas habilidades, seus saberes e 
destrezas, tendo em vista sua autonomia profissional e seu desenvolvimento docente. 

Palavras-chave: Formação Inicial; Formação Continuada; Desenvolvimento 
Profissional. 
 
 

Para iniciar... 

O desenvolvimento da atividade docente não se pauta somente no conhecimento 

técnico e reprodutor, também requer a compreensão das questões envolvidas no trabalho 

do professor, sua identificação e a busca de resolução. O objetivo desse tópico é 

apresentar como o processo de formação vem se delineando nas discussões e o que os 

estudiosos relatam sobre o tema. André afirma que: 

A constatação de que, nos anos mais recentes, os pesquisadores buscam 
vincular as experiências de formação com as práticas do professor em 

mailto:verall@netsite.com
mailto:geovana.melo@gmail.com
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sala de aula, o que constitui um avanço em relação ao que era feito na 
década anterior, pois mostra uma concepção da formação docente como 
um continuum, ou um processo de desenvolvimento profissional, o que 
condiz com a literatura recente da área (ANDRÉ, 2010, p. 179). 

 
O avanço pode ser percebido na alteração do foco privilegiado das pesquisas que 

passa a ser o desenvolvimento profissional, as concepções, os saberes, a identidade e as 

práticas do professor em uma perspectiva de formação permanente. 

A vinculação da prática do professor em sala de aula na formação é demonstrada 

por diversos autores: Imbernón (2009), Nóvoa (2008), Pimenta (2002), Flores (2014), 

Marcelo García; Vaillant (2009), Canário (2008), dentre muitos outros.  

Imbernón (2009) fundamenta que ganha terreno a opção que não deseja apenas 

analisar a formação como o domínio das disciplinas científicas ou acadêmicas, mas sim 

que propõe a necessidade de estabelecer novos modelos relacionais e participativos na 

prática da formação. Diferentes das práticas do neoconservadorismo que implicava em 

causar um constante desânimo nos professores a formação que influi nas mudanças de 

atitudes dos professores em sala de aula incluem dentre alguns aspectos afirmados por 

Imbernón (2009):  

O desconforto de práticas baseadas em processos de um expert infalível 
ou acadêmico (em que o professorado é tido como um ignorante que 
КЬЬТЬЭО К ЬОЬЬõОЬ ЪuО pЫОЭОЧНОЦ “МuХЭuЫТгп-ХШ” pЫШПТЬЬТШЧКХЦОЧЭО) ЪuО 
tenta solucionar os problemas do professorado (muitas vezes sem 
experiência prática do formador, demandando metodologia diferentes 
na formação (IMBERNÓN, 2009, p. 21).  
 

Tais deficiências nos programas de formação continuada, muitas vezes, têm 

levado ao desinteresse e reações de indiferença por parte dos professores, por perceberem 

que certas atividades que prometem ser de formação, quase sempre, em nada contribuem 

para seu desenvolvimento profissional.  Consequentemente, sua realidade do dia-a-dia 

em sala de aula também permanece inalterada. Esta sensação de ineficácia dos processos 

de formação continuada é o sentimento que tem acompanhado muitos professores 

atualmente.  

NОЬЬО ЬОЧЭТНШ, NяЯШК (2008) КПТЫЦК ЪuО ЧуШ МШЧЬОРuТЫОЦШЬ ОЯТЭКЫ К “pШЛЫОгК НКЬ 

pЫпЭТМКЬ” ЬО ЧуШ ЭТЯОЫЦШЬ pШХíЭТМКЬ ЪuО ЫОПШЫМОЦ ШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ, ШЬ ЬОuЬ ЬКЛОЫОЬ О ШЬ ЬОuЬ 

campos de atuação, que valorizem as culturas docentes, que não transformem os 
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professores numa profissão dominada pelos universitários, pelos peritos ou pela 

“ТЧНúЬЭЫТК НШ ОЧЬТЧШ”. PКЫК ОЬЭО КuЭШЫ pЫШНuгТu-se uma inflação discursiva sobre os 

professores. Mas eles não foram os principais autores destes discursos e, num certo 

sentido, viram seu território ocupado por outros grupos (Nóvoa, 2008). Dito de outra 

forma não se trata mais de saber o que é necessário fazer para melhorar as práticas 

pedagógicas, mas sim fazer a partir dos professores, para e com os professores. 

FХШЫОЬ (2014) ОЧПКЭТгК ЪuО, “К pКЫЭТМТpКхуШ О К КРшЧМТК НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ О ШЬ ЬОuЬ 

pЫШpяЬТЭШЬ ЦШЫКТЬ КЬЬuЦОЦ uЦК ТЦpШЫЭсЧМТК ЯТЭКХ”, pШТЬ “Ш ЦШНШ МШЦШ ОЧЭОЧНОЦ ШЬ 

seus papéis e as suas tarefas e a natureza do próprio ensino nos contextos em que 

trabalham – o seu profissionalismo – é vital para o sucesso da mudança e para melhoria 

НК ЪuКХТНКНО НШ ОЧЬТЧШ О НК КpЫОЧНТгКРОЦ ЧКЬ ОЬМШХКЬ”. A КuЭШЫК ЫОКПТЫЦК КЬЬТЦ К 

urgência de se dar voz aos professores, a importância de ouvir o que pensam, sentem e a 

forma como realizam seu trabalho e como aprendem com ele.  

Para Candau (1996), a implantação de qualquer proposta que se proponha uma 

renovação das escolas e das práticas pedagógicas, a formação continuada dos professores 

passa a ser o aspecto especialmente crítico e importante.  A renovação e a melhoria da 

qualidade na atuação dos professores e, consequentemente, nas aprendizagens, implicam 

considerar segundo Gatti (2009), entre outros, a formação dos professores, sua carreira e 

perspectivas profissionais. Marcelo García; Vaillant (2009) defendem que os professores 

são a chave na hora de entender a dinâmica da mudança e de pensar os cenários educativos 

futuros. 

Dessa forma, é oportuno relembrar as grandes mudanças que a sociedade vem 

sofrendo ao longo do tempo. Dentre essas mudanças está a quantidade de informações 

que nos são disponibilizadas diariamente e a velocidade de sua propagação. A informação 

e o conhecimento são requisitos indispensáveis para a vida profissional, mas embora 

semanticamente afins esses termos não são sinônimos. Informação refere-se a tudo aquilo 

que é disponibilizado às pessoas. No entanto, a informação só se torna conhecimento 

quando o indivíduo lhe atribui sentido, quando a interpreta. 

Pimenta (2002) exemplifica esta diferenciação quando diz que conhecimento não 

se reduz a informação. Este é um primeiro estágio daquele. Conhecer implica um segundo 

estágio, o de trabalhar com as informações classificando-as, analisando-as e 
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contextualizando-as. Assim, a informação só poderá se transformar em conhecimento se 

houver atribuição de significado pelos professores no contexto da formação, caso 

contrário se perderá rapidamente e não terá impacto algum nas práticas pedagógicas.  

Segundo este raciocínio a escola continua tendo um papel fundamental para o 

desenvolvimento humano. Cabe à escola possibilitar a construção do conhecimento, pois 

o que há nos livros e na internet, por exemplo, são informações. No entanto, verifica-se 

que a escola pouco mudou. A educação reprodutivista, isto é, a simples transmissão de 

informações, ainda se faz fortemente presente, mas já não faz sentido no mundo atual. 

Conforme advoga Alarcão (2001), urge que a escola mude, que rompa com velhos 

paradigmas, que se enquadre na atualidade. E, para que isso seja possível, é necessária 

uma mudança de pensamento sobre a escola, é necessário que acreditemos na 

possibilidade de encontrar caminhos melhores e mais adequados para os problemas 

vivenciados no momento. O envolvimento de todos aqueles que fazem parte da escola é 

imprescindível, pois a escola se faz da interação entre alunos, professores, equipe 

pedagógica, pais e colaboradores. Todos, sem exceção, precisam reavaliar seus conceitos, 

suas crenças e sua prática (incluindo seus sucessos e fracassos) para irem em busca de 

renovação. Nesse sentido, mais do que nunca, o educador deve estar sempre atualizado e 

bem informado, não apenas em relação aos fatos e acontecimentos do mundo, mas, 

principalmente, em relação aos conhecimentos curriculares e pedagógicos e às novas 

tendências educacionais.  

Ouvir os professores para conhecer o que dizem, pensam, sentem e fazem têm 

sido uma das perspectivas teórico-metodológicas de pesquisas sobre docentes, que 

conforme nos ensina Nóvoa (2000), tem apresentado contribuições para que se possa 

compreender, de fato, os caminhos mais efetivos para alcançar a qualidade da educação 

básica, pois são os professores que a efetivam nas escolas, e estes precisam ser ouvidos. 

 

Formação de Professores: relevância de um conceito 

A formação de professores e suas especificidades têm provocado muitas 

discussões no campo da educação. Na formação continuada nota-se o que Imbernón 

(2009) chama de formação padrão baseada num modelo de treinamento tratada como um 

problema genérico. A formação ocorre com a fragmentação do conhecimento em diversos 
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“ЭОЦКЬ” КЯuХЬШЬ О ТЧНТПОЫОЧЭОЬ рЬ pЫпЭТМКЬ ОбОЫМТНКЬ ЧШ НТК К НТК НО ЬКХК НО КuХК, ЦТЧТЬЭЫКНК 

por experts acadêmicos em cursos e seminários. 

Esses modelos de formação continuada atendem o discurso único que advoga a 

lógica de mercado. O ser humano não é concebido como sujeito histórico singular e 

simultaneamente coletivo, ou seja, não é concebido como um ser de cultura, dotado de 

consciência capaz de produzir sentidos e significados a respeito de sua realidade 

profissional. Partimos do pressuposto de que, em sua trajetória formativa e profissional, 

o professor constrói e reconstrói seus saberes, conforme a necessidade de utilização que 

a prática lhe impõe. Shigunov Neto e Maciel (2002), afirmam que para as mudanças que 

ocorrem na sociedade atual possam ser acompanhadas, é preciso um novo profissional do 

ensino, ou seja, um profissional que valorize a investigação como estratégia de ensino, 

que desenvolva a reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a 

formação continuada. 

Um ponto de destaque na formação docente é a necessidade desse novo perfil 

profissional para enfrentar os desafios de ensino e de aprendizagem no momento atual e 

no futuro. Isso requer que os docentes adquiram maior competência pedagógica, 

capacidade de trabalhar com os colegas e que seja dada às escolas maior responsabilidade 

com maior descentralização da gestão de seu pessoal. Nesse sentido, compreender a 

importância e os impactos dos processos formativos de docentes é relevante para a 

melhoria e o aprimoramento das políticas educacionais, especialmente aquelas que têm 

como foco os processos de desenvolvimento profissional dos professores.  

A mudança e as incertezas trazidas da sociedade cada vez mais multicultural para 

dentro da escola sobrecarregam os professores em suas funções diárias. Assim, os espaços 

de formação necessitam espelhar-se como espaços de convivência, de troca de 

experiência e, principalmente, de autorreflexão.  De acordo com Imbernón (2002):  

A formação assume um papel que transcende o ensino que pretende 
uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma 
na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação 
para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a 
mudança e a incerteza. Enfatiza-se mais a aprendizagem das pessoas e 
as maneiras de torna-las possível que o ensino e o fato de alguém 
(supondo-se a ignorância do outro) esclarecer e servir de formador ou 
formadora (IMBERNÓN, 2002, p.15).  
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O professor tem que pensar em si mesmo e no outro, no que acredita, no que faz 

e como faz, em seus valores e atitudes inseridos em movimentos coletivos diários com 

objetivo de ensino e de aprendizagem. Movimentos que se movem em todas as direções 

de sua vida e de seus convívios. Movimentos que o constrói no dia a dia e tecem seu 

desenvolvimento profissional e humano no transcorrer de sua vida. Canário (2008) 

analisa que o professor não ensina apenas o que sabe, ensina aquilo que ele é. 

Nessa perspectiva, a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos 

básicos para a transformação do professor, pois é através do estudo, da pesquisa, da 

reflexão, do constante contato com novas concepções proporcionado pelos programas de 

formação continuada, que é possível a mudança. Fica mais difícil de o professor mudar 

seu modo de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de vivenciar novas 

experiências, novas pesquisas, novas formas de ver e pensar a escola.  

A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo 

permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, 

realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor 

qualidade aos educandos. A formação continuada não descarta a necessidade de uma boa 

formação inicial, mas para aqueles profissionais que já estão atuando, há pouco ou muito 

tempo, ela se faz relevante, uma vez que o avanço dos conhecimentos, tecnologias e as 

novas exigências do meio social e político impõem ao profissional, à escola e às 

instituições formadoras, a continuidade, o aperfeiçoamento da formação profissional. 

Mas, para que realmente a formação continuada atinja seu objetivo, precisa ser 

significativa para o professor. Segundo Nascimento (2000), as propostas de capacitação 

dos docentes têm apresentado baixa eficácia, e algumas das razões apontadas são: a 

desvinculação entre teoria e prática; a ênfase excessiva em aspectos normativos; a falta 

de projetos coletivos e/ou institucionais; entre outros.  

Conforme Marcelo García e Vaillant (2012), o papel do docente se transformou 

porque este se vê obrigado a assumir um maior acúmulo de responsabilidades, assim 

como pelo aumento das exigências às quais se encontra submetido. Para os autores é 

através da formação mútua que os sujeitos podem encontrar contextos de aprendizagem 

que favoreçam à busca de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Formar-se 

supõe troca de experiências, interações sociais, aprendizagens. 
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Moita (1992) indica que ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em 

conta a singularidade da sua história e, sobretudo, o modo singular como age, reage e 

interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, 

no sentido em que é um processo de formação. Com o pensamento bem próximo a esse 

Pimentel (1993) assevera: 

É ali, na concretude do real, no cotidiano de muitas facetas que o 
homem encarnado, não o abstrato homem da especulação, está inteiro 
– emoção, afeto, pensamento, comportamentos... Ali, na realidade pré-
reflexiva da cotidianidade, estão seu passado e seu presente, articulados 
na pessoa. Mais do que isso, o cotidiano é o lócus da intersecção dos 
processos sociais e da subjetividade individual. Portanto, ali, nas 
“ЛКЧКХТНКНОЬ” НШ НТК-a-НТК, ЧШЬ КЭШЬ “р ЭШК”, ОЬЭão presentes a biografia 
social do homem, da cultura, das ideologias e dos fenômenos sociais 
em geral. Será possível captar essa complexidade toda? (PIMENTEL, 
1993, p. 23). 

 

Nessa vertente, a reflexão sobre os professores, seus saberes e sua identidade deve 

pautar-se no entendimento de que eles são sujeitos de sua formação, compartilham seus 

МШЧСОМТЦОЧЭШЬ О ЬТРЧТПТМКНШЬ “МШЦ К МШЧЬМТшЧМТК НО ЪuО ЭШНШЬ ЬШЦШЬ ЬuУОТЭШЬ ЪuКЧНШ 

nos diferenciamos trabalhando juntos, e desenvolvendo uma identidade profissional, sem 

ser um mero instrumento nas ЦуШЬ НО ШuЭЫШЬ” (IMBERNÓN, 2009). Isso significa a 

possibilidade de compartilhar e gerir a sua vida individual e em grupo, como profissional 

e como pessoa no mundo. 

Sendo assim, pensar no conceito de formação docente nos remete a um conceito 

formal e outro informal. Marcelo García e Vaillant (2012) reafirmam essa ideia 

destacando que o conhecimento dos profissionais é gerado em espaços formais e em 

muitas outras ocasiões surge em contextos informais. Os autores diferenciam, na 

formação docente, essas duas situações:  

O aprendizado formal combina um alto status, conhecimento 
proposicional, assim como processos de aprendizagem centrados no 
ensino e localizados em instituições de educação especializados como 
as universidades. O aprendizado informal, por sua vez, diz respeito às 
práticas sociais do dia a dia e do conhecimento cotidiano e tem lugar 
fora das instituições educativas (MARCELO GARCÍA e VAILLANT, 
2012, p. 70). 
 

Os professores têm o entendimento claro que há formação continuada na sua 

modalidade formal, que engloba cursos de qualificação – extensão e pós-graduação – e, 
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ocorre também, a formação de modo informal, que se dá, entre outras formas, pelo 

convívio com seus pares.  

Candau (1997) apresenta três aspectos fundamentais para o processo de formação 

continuada de professores: a escola, como locus privilegiado de formação; a valorização 

do saber docente; e o ciclo de vida dos professores. Isto significa dizer que a formação 

continuada precisa: primeiro, partir das necessidades reais do cotidiano escolar do 

professor; depois, valorizar o saber docente, ou seja, o saber curricular e/ou disciplinar, 

mais o saber da experiência; por fim, valorizar e resgatar o saber docente construído na 

prática pedagógica. 

Embora a formação continuada deva atender às necessidades do professor no seu 

cotidiano, ela não pode ser entendida como um receituário, ou seja, um conjunto de 

modelos metodológicos ou lista de conteúdos que, se seguidos, serão a solução para os 

problemas. Pelo contrário, as propostas para formação profissional docente são 

construídas com eles, e não para eles (BEHRENS, 2007).  

Nesse sentido, a aproximação dos pressupostos teóricos e da prática pedagógica, 

bem como sua articulação é necessária, como salienta Pimenta (2002), não podemos 

cometer o engano de pensar que apenas a reflexão na prática e sobre a prática será 

suficiente para o encaminhamento adequado de todos os problemas enfrentados no fazer 

pedagógico. 

A formação continuada deve ser capaz de conscientizar o professor de que teoria 

e prática estão face a face, que a teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática e a lhe 

dar sentido e, consequentemente, que a prática proporciona melhor entendimento da 

teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela fundamentar-se.  

Diante do exposto a formação continuada será significativa e ajudará a provocar 

mudanças na postura do professor quando conseguir formar um professor: competente na 

sua profissão, a partir dos recursos de que ele dispõe; amparado em uma consistente 

fundamentação teórica e consciente dos aspectos externos que influenciam a educação, 

visto que a educação não se resume à sala de aula ou à escola, mas está presente num 

contexto cujas características interferem no seu andamento.  
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Contornos da Pesquisa 

Nossa intenção foi desenvolver uma investigação de abordagem qualitativa, pois 

esta permite uma diversidade de enfoques para compreender o objeto de estudo. Segundo 

Bogdan e Biklen, a investigação qualitativa "exige que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo" 

(1994, p. 49). 

O estudo focalizou duas escolas classe (anos iniciais do Ensino Fundamental), 

sendo uma do Plano Piloto, localizada na região central de Brasília e outra de uma das 

Regiões Administrativas do DF43 com localização mais periférica. Essa opção por duas 

escolas situadas em regiões com peculiaridades próprias e com realidades distintas, 

justificou-se pela necessidade de compreendermos o alcance da EAPE no atendimento às 

necessidades formativas dos professores que atuam em diferentes espaços escolares, 

marcados por diferenças econômicas, culturais, sociais e de localização geográfica.  

As escШХКЬ ПШЫКЦ НОЧШЦТЧКНКЬ “EЬМШХК PХКЧЭКЫ EНuМКхуШ I” О “EЬМШХК PХКЧЭКЫ 

EНuМКхуШ II”, КЬ pЫШПОЬЬШЫКЬ ПШЫКЦ НОЧШЦТЧКНКЬ pШЫ ЧШЦОЬ НО ПХШЫОЬ, МШЦ ЬОuЬ 

ЫОЬpОМЭТЯШЬ ЬТРЧТПТМКНШЬ. A “EЬМШХК PХКЧЭКЫ EНuМКхуШ I” ЬО ХШМКХТгК ОЦ пЫОК ЦКТЬ 

periférica de uma das Regiões Administrativas do DF, situada à 31 km do Plano Piloto e 

К “EЬМШХК PХКЧЭКЫ EНuМКхуШ II” ОЬЭп ЬТЭuКНК ЧК ЫОРТуШ МОЧЭЫКХ НО BЫКЬíХТК.  

 

Formação: pelas vozes das Professoras 

A formação continuada tem se constituído como estratégia para o aprimoramento 

dos processos de ensino-aprendizagem, principalmente, porque, conforme Gatti e Barreto 

(2009), a formação inicial tem se mostrado pouco eficaz frente às demandas postas ao 

trabalho docente nas escolas de educação básica. No entanto, essa perspectiva de 

formação continuada, como uma política compensatória da formação inicial, também não 

                                                           
43Diferentemente dos estados do país, Brasília não é dividida em cidades e bairros, portanto não há 

prefeituras. A capital é composta por 31 Regiões Administrativas (RA’s) oficialmente constituídas como 
dependentes do Governo de Brasília. 
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responde aos desafios da prática pedagógica, uma vez que os problemas são complexos e 

derivam das necessidades formativas próprias de cada contexto.  

As fragilidades da formação inicial são percebidas pelas professoras e constituem-

se como fatores que as movem em busca de oportunidades de formação continuada. Ao 

serem questionadas a respeito da importância da formação continuada, ficou evidente sua 

necessidade, principalmente em função do abismo que há entre a formação inicial e a 

prática pedagógica. Tal característica foi marcante nas professoras, especialmente as que 

estão em início de carreira, conforme podemos ler nos depoimentos44 que se seguem: 

Fizemos faculdade juntas e até já falamos que o que você aprende na 
faculdade, praticamente, não serve para nada na aula, porque quando 
você chega aqui... você estuda tanta teoria lá: filósofos, psicólogos e 
quando você chega aqui não é isso. Você tem que saber musiquinha 
para começar o dia, a música do lanche, como que você vai dar 
determinada matéria...são coisas que você não aprende na faculdade, 
pelo menos assim... nós que fizemos Pedagogia... (Copo de Leite – 
Escola Plantar Educação I - Grupo Focal). 
 
É impossível, em quatro anos, você sair um professor de todo.... Que 
leciona todas as áreas, alfabetização, do pré ao 5º Ano [...] Coisas que 
você já teve a sua fundamentação no curso de formação inicial e na 
formação continuada vai sanando essas dificuldades que vão 
aparecendo na sua prática. Defendendo um pouco o curso de 
Pedagogia, eu acho que não é uma coisa que se joga fora, acho que 
quando temos uma prática, a tiramos de algum lugar, senão, 
repetiríamos o trabalho da mãe, do tio, de casa que é ensinar o que 
você sabe (Gardênia – Escola Plantar Educação I - Grupo Focal). 
 
Porque querendo ou não é um caminhar e muitas coisas que 
aprendemos lá na formação inicial, hoje estão ultrapassadas (Glicínia 
– Escola Plantar Educação II - Grupo Focal). 
 

 Os depoimentos denunciam a distância entre a formação inicial, no curso de 

Pedagogia, que é a instância formativa para a docência na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental, conforme a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, 

LТМОЧМТКЭuЫК. A pЫШПОЬЬШЫК КШ КpЫОЬОЧЭКЫ К pОЫМОpхуШ НО ЪuО Ш “ЪuО ЯШМш КpЫОЧНО ЧК 

faculdade, praticamente, não serve para nada na aula” ОбpХТМТЭК К СТЬЭяЫТМК НТМШЭШЦТК ОЧЭЫО 

                                                           
44 Os depoimentos apresentados foram obtidos no Grupo Focal, tendo sido gravados e, posteriormente 
transcritos e textualizados, conforme padrões da norma culta, respeitado seu pleno sentido. 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1481 
 

teoria e prática, entre instituições formadoras e escola básica. Embora a Resolução 

CNE/CP Nº 02/2002 exija que a prática pedagógica tenha carga horária de 400 horas e 

deva ocorrer desde o ingresso no curso, o que se observa nos projetos pedagógicos dos 

Cursos de Pedagogia é o distanciamento da formação com as realidades escolares 

(GATTI e BARRETO, 2009). 

 As professoras da Escola Plantar Educação I, por estarem em média no início de 

carreira, apresentaram mais fortemente a compreensão do distanciamento entre a 

formação inicial e o contexto concreto em que atuam. Ainda, ficou evidenciado que elas 

se ressentem de conhecimentos mais específicos dessa formação, por exemplo, a respeito 

da dimensão lúdica, de produção de materiais didáticos para alfabetização e letramento 

em português e matemática, educação especial e problemas de aprendizagem.  

Diferentemente, na Escola Plantar Educação II, as professoras, por terem mais 

experiência profissional (entre 5 e 25 anos de trabalho na docência), demonstram uma 

outra perspectiva quanto a importância da formação continuada, mais relacionada com a 

necessidade de se atualizarem e de acompanharem as rápidas e intensas mudanças do 

conhecimento, conforme podemos observar: 

Temos que estar abertas às novas aprendizagens. O mundo mudou, 
então é outro contexto. Nós vivemos de outro jeito, as famílias estão de 
outro jeito, na verdade nós temos que estar sempre adaptando a essa 
revolução de que as coisas estão mudando, evoluindo (Glicínia – 
Escola Plantar Educação II - Grupo Focal). 
 
No início, fazíamos (formação continuada) até porque era obrigatório, 
agora não, já procuramos o curso que queremos fazer, naquilo que se 
quer melhorar, nas habilidades [...]é fundamental mesmo, porque 
quando se busca conhecimento, o conhecimento transforma, 
transforma você. Você adquire aquela habilidade e o seu trabalho 
também vai melhorar, porque você começa a praticar e isso também 
vai transformar a vida de alguém. (Alfazema – Escola Plantar 
Educação II - Grupo Focal). 

 

 [...]a quantidade de coisas novas, síndromes novas, transtornos e 
necessidades, muitas coisas que estão aparecendo nas crianças e nós 
não sabemos lidar com isso. Então na minha época, alguns anos atrás, 
quando você tinha um aluno com necessidade especial, em uma turma, 
era uma coisa raríssima. Hoje todas as turmas têm um tipo de aluno 
com necessidade especial e o importante dessa nossa preparação é nos 
armarmos de técnicas, de condições para abordar esse aluno, para 
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alcançar esse aluno (Flor-de-Liz – Escola Plantar Educação II - Grupo 
Focal). 
 
 

 A necessidade e a importância da formação continuada para as professoras da 

Escola Plantar Educação II estão diretamente vinculadas às novas demandas postas pela 

realidade, especialmente, os desafios relacionados à inclusão escolar. A professora Flor-

de-LТг КШ КПТЫЦКЫ ЪuО “Ш ТЦpШЫЭКЧЭО НОЬЬК ЧШЬЬК pЫОpКЫКхуШ ц ЧШЬ КЫЦКЫЦШЬ НО ЭцМЧТМКЬ, 

НО МШЧНТхõОЬ pКЫК КЛШЫНКЫ ОЬЬО КХuЧШ, pКЫК КХМКЧхКЫ ОЬЬО КХuЧШ” НОЦШЧЬЭЫК Ш 

entendimento de que a formação continuada pode se constituir em estratégias de 

enfrentamento às situações de diversidade. Diante dessa compreensão, é que reafirmamos 

a importância dos programas de formação continuada serem planejados e desenvolvidos 

a partir das realidades concretas e dos problemas inerentes a ela. Conforme explicita 

Imbernón: 

A ТЧЬЭТЭuТхуШ ОНuМКМТШЧКХ ц ЯТЬЭК МШЦШ “ЧТМСШ ОМШХяРТМШ pКЫК Ш 
НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ О К ПШЫЦКхуШ”. O pЫШПОЬЬШЫ ц ЬuУОТЭШ О ЧуШ ШЛУОЭШ НО 
formação. Parte da premissa de que o profissional de educação também 
possui uma epistemologia prática, possui um conhecimento e um 
quadro teórico construído a partir de sua prática. Por isso é necessário 
um modelo de aprendizagem cujas metas sejam dirigir-se a si mesmo e 
orientar-se para a capacitação da autonomia e cujas características 
principais sejam: criação de atitudes de valorização e respeito; presença 
de um currículo de formação articulado em torno das necessidades e 
aspirações dos participantes; estabelecimento de relações de estímulo e 
questionamento mútuo (IMBERNÓN, 2002, p. 81). 

 

 Essa premissa da formação continuada articulada às demandas reais está vinculada 

ao processo de autorreflexão dos professores com base em suas motivações, oriundas dos 

desafios enfrentados. Portanto, a formação assume relevância ao articular-se com as 

experiências, pois nela o professor encontra a possibilidade de construir novos 

conhecimentos e de ressignificar suas práticas pedagógicas. Para a Professora Alfazema: 

[...] o conhecimento quando vem com experiência, tem mais força, 
porque aquela coisa certinha, você não sabe onde vai dar errado, mas 
quando é uma coisa assim... hoje mesmo eu já estou saindo daqui maior 
em conhecimento (Alfazema – Escola Plantar Educação II - Grupo 
Focal). 

 

 AШ ЫОМШЧСОМОЫ ЪuО ОЬЭп “ЬКТЧНШ ЦКТШЫ ОЦ МШЧСОМТЦОЧЭШ” К pЫШПОЬЬШЫК ЧШЬ ЦШstra 

que a atividade desenvolvida no grupo focal foi significativa, pois proporcionou espaço 
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coletivo para troca de experiências que se constituíram em aprendizados profícuos. Outras 

professoras participantes dos grupos focais, nas duas escolas, também destacaram a 

importância de serem ouvidas em suas necessidades, angústias, anseios e aspirações, 

sobretudo, porque puderam apresentar esses sentimentos livremente.  

 Dar voz aos professores, conforme nos ensina Nóvoa (1992), torna-se essencial 

para compreendermos como se constituem como profissionais, como constroem seus 

saberes, como enfrentam os desafios da prática, ou seja, quais concepções e crenças 

orientam sua docência. As vozes docentes são, portanto, ponto de partida para a 

efetivação da formação continuada, pois requer o consentimento, a intencionalidade e o 

comprometimento, conforme podemos ler no depoimento: 

[...] Ir atrás, procurar uma coisa que a faculdade não me ensinou, mas 
ela me ensinou autonomia da pesquisa, procurar, procurar em várias 
fontes, me deu as ferramentas para eu poder seguir essa formação. 
Acho que a formação continuada é isso e também, além de tudo, é ter 
comprometimento e resolver os meus problemas, se você aceita as 
alternativas que ajudam a executar bem o seu trabalho, assim é essa a 
intencionalidade da educação [...] acho que depois do curso inicial, 
tudo isso entra um pouco na formação continuada. A disposição de ir 
atrás e também os cursos, as especializações, o mestrado [...] 
(Gardênia – Escola Plantar Educação I - Grupo Focal). 

 

 Diante do exposto, evidenciamos a pertinente relação entre a formação inicial e 

continuada, em que a primeira se assemelha a um gatilho que dispara em direção ao 

desenvolvimento profissional docente. No entanto, a formação continuada somente 

poderá se efetivar e produzir efeitos, caso contemple as necessidades das professoras, se 

considerar e estender-ЬО КШ “ЭОЫЫОЧШ НКЬ МКpКМТНКНОЬ, СКЛТХТНКНОЬ, КЭТЭuНОЬ О ЪuОЬЭТШЧКЫ 

permanentemente os valores e as concepções de cada professor e professora e da equipe 

МШЦШ uЦ ЭШНШ” (IMBERNÓN, 2002, p. 55). NОЬЬО ОЧЭОЧНТЦОЧЭШ, ШЬ pЫШМОЬЬШЬ 

formativos devem ser organizados de modo a possibilitar que as professoras desenvolvam 

suas habilidades, seus saberes e destrezas, tendo em vista sua autonomia profissional.  

Algumas Considerações... 

O conceito de formação implica compreender que se trata de um processo 

permanente, contextualizado e que requer o consentimento dos professores, pois sem a 
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sua adesão, os processos formativos são inviabilizados. Portanto, a formação deve ser 

planejada a partir das demandas reais de cada contexto, no sentido de possibilitar 

experiências significativas, tendo como finalidade promover o desenvolvimento pessoal 

e coletivo dos professores. 

A análise dos dados revela a distância entre a formação inicial e continuada, além 

de explicitar as dificuldades enfrentadas pelas professoras, principalmente no início da 

carreira. Diante dessa constatação, torna-se fundamental a oportunidade para as 

professoras vivenciarem processos formativos que tenham suas realidades como ponto de 

partida, que a formação seja planejada e desenvolvida tendo como pressupostos as 

necessidades concretas impostas pela prática pedagógica. Nesse entendimento, os 

processos formativos devem ser organizados de modo a possibilitar que as professoras 

desenvolvam suas habilidades, seus saberes e destrezas, tendo em vista sua autonomia 

profissional e seu desenvolvimento docente. 
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Esta comunicação visa apresentar algumas descobertas da pesquisa CAMINHOS E 
INTERFACES DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO TRIÂNGULO MINEIRO45 que 
é fruto do envolvimento coletivo de docentes e discentes da UFU e das redes públicas de 
ensino do município de Uberlândia e Ituiutaba. Entendemos que uma das ações 
necessárias para superar a situação crítica da educação no país principalmente a mineira 
é a Formação Continuada de educadores das redes públicas da Educação Básica, com 
vistas à superação de três grandes problemas da educação nacional: ingresso/acesso, 
permanência e conclusão dos estudos por parte de todos os alunos atendidos. Em vista 
disto, a perspectiva deste projeto é interdisciplinar que tem como prioridade mapear, 
analisar, redefinir as propostas a formação continuada de educadores, realizadas no 
Triângulo Mineiro num período de quinze anos tendo início em 1998 a 2012. 
Pretendemos com este projeto, conhecer e analisar as possibilidades tanto dos estudos 
teóricos tais como teses e dissertações, como também das práticas de formação 
continuada para os professores da rede pública, de modo que possamos consolidar nossos 
conhecimentos teóricos acerca da temática como analisar com as práticas de formação se 
apropriam dos estudos teóricos e como ocorre a transposição didática nas suas práticas de 
formação.  
Palavras-chave: Formação de professores, educação básica, Minas Gerais 

 

Este trabalho é fruto de um projeto coletivo de docentes e discentes da Universidade 

Federal de Uberlândia - UFU, bem como de educadores das redes públicas de ensino de 

Uberlândia e visa apresentar algumas descobertas da pesquisa intitulada Caminhos e 

Interfaces da Formação Continuada de Professores no Triângulo Mineiro.  

A Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição pública comprometida com a 

inclusão de todas as instituições escolares e, desta forma, tem buscado fortalecer a 

extensão universitária vinculada à proposta da educação inclusiva e as ações relativas ao 

                                                           
45Agencia financiadora: CAPES E FAPEMIG 
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ensino e a pesquisa. Consideramos que a educação inclusiva contempla o acesso, a 

permanência e a conclusão, por parte de todas as crianças, jovens e adultos, de todas as 

modalidades e etapas do sistema educacional, independentemente de raça, gênero, etnia, 

classe social ou deficiência. Portanto, assim como afirma Carvalho (2004, p.12), a 

ОНuМКхуШ ТЧМХuЬТЯК “pЫОЬЬupõО uЦК ЧШЯК ЦКЧОТЫК НО ОЧЭОЧНОЫЦШЬ КЬ ЫОЬpШЬЭКЬ ОНuМКЭТЯКЬ 

ЪuО ЬО ШПОЫОМОЦ, МШЦ ЯТЬЭКЬ р ОПОЭТЯКхуШ НШ ЭЫКЛКХСШ ЧК НТЯОЫЬТНКНО”. (CARVALHO, 

2004, p.12)  

Há um entendimento, nessa Instituição, principalmente do grupo de docentes que 

elaborou este projeto de pesquisa de que uma das ações necessárias para superar a 

situação crítica da educação no país principalmente a mineira é a Formação Continuada 

de educadores das redes públicas da Educação Básica, com vistas à superação de três 

grandes problemas da educação nacional: ingresso/acesso, permanência e conclusão dos 

estudos por parte de todos os alunos atendidos. 

Dentre os integrantes que fazem parte deste grupo de pesquisa temos docentes que atuam 

há mais de vinte anos formando professores tanto nos cursos de licenciaturas como na 

pós-graduação, e em cursos de extensão. É importante ressaltarmos que alguns desses 

projetos receberam financiamento de forma contínua do PROEXT/MEC desde 2006, 

SECADI/MEC desde 2009, Pró-letramento, Gestar e RENAFOR desde 2011. 

Nesse contexto, parte dos docentes desse grupo e de posse de todos esses projetos de 

extensão criamos no ano de 2011 na PROEX-UFU uЦК “RОНО НО FШЫЦКхão de 

PЫШПОЬЬШЫОЬ” ЪuО ЭОЦ МШЦШ ЦТЬЬуШ МШЧСОМОЫ О КЦpХТКЫ КЬ КхõОЬ НОЬОЧЯШХЯТНКЬ ЧШ сЦЛТЭШ 

da Formação docente da rede pública nos municípios do Triângulo Mineiro atendidos 

pela Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX/UFU). Essa rede 

é constituída por docentes de várias unidades acadêmicas da UFU, docentes das redes 

públicas de ensino, como também discentes da graduação e da pós-graduação. Os projetos 

О pЫШРЫКЦКЬ ЪuО МШЦpõО К “ЫОНО UFU” ЭОЦ МШЦШ ЦОЭК pЫШpШЫ О НОЬОЧЯШХЯОЫ pШХíЭТМКЬ НО 

Formação Docente cujo elenco de suas prioridades estão os projetos voltados para o 

enfrentamento e orientação de temáticas tais como: o uso de tecnologias na prática 

pedagógica tanto dos formadores como dos docentes da rede pública, para cumprimento 

das Leis 10.639/03 e 11.645/08 que normatizam questões relacionadas à educação das 

relações étnico-raciais na perspectiva da cultura negra e indígena e para temáticas pouco 
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desenvolvidas nas licenciaturas tais como linguagens e culturas, meio ambiente e saúde, 

gênero, raça e etnia, equidade e diversidade. 

Diante do exposto, a perspectiva desta pesquisa é produzir um estudo interdisciplinar 

buscando mapear, analisar, redefinir as propostas a formação continuada de educadores 

da Educação Básica, realizadas no Triângulo Mineiro no período de 1996 a 2012. Para 

tanto, realizamos uma análise histórica e historiográfica dos cursos de Formação 

Continuada para educadores da educação básica mapeando suas representações a partir 

da análise de fontes documentais, orais, iconográficas e bibliográficas como também 

interferir nessa realidade. 

Compreendemos que historicamente, pelo menos três fatores têm determinado as 

condições em que são desenvolvidos os programas de Formação Continuada de 

professores em nosso país e de forma agravante no interior de Minas Gerais, região 

escolhida para realizar esta pesquisa: a falta de políticas públicas com caráter contínuo e 

permanente, a prevalência e alternância de concepções equivocadas que tratam os 

conhecimentos dos professores com pressupostos e técnicas de treinamento, capacitação 

e reciclagem, somado a insuficiência de teorias que cuidam dos processos de 

aprendizagem para adultos. 

Desta forma, ao conceber este projeto, buscamos conhecer e analisar as possibilidades 

tanto dos estudos teóricos tais como teses e dissertações, como também das praticas de 

formação continuada para os professores da rede pública. De modo que possamos tanto 

consolidar nossos conhecimentos teóricos a cerca da temática como analisar como as 

práticas de formação se apropriam de estudos teóricos e, portanto, de que forma acontece 

a transposição didática nas suas práticas de formação. 

Assim, pretendemos por meio desta pesquisa, conhecer, analisar e fortalecer as propostas 

de formação continuada de professores da Educação Básica. Sob a perspectiva de uma 

educação para a diversidade e do fortalecimento da expressão e registro de discursos dos 

professores, na produção de sentidos e identidades.  

Por conseguinte, ao focar as formulações teóricas e práticas da formação docente 

desejamos, sem sombra de dúvidas, atingir a tão desejada melhoria na qualidade do ensino 

público e a superação dos mecanismos de exclusão escolar para determinados grupos 

sociais.  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1489 
 

Acreditamos que, nesse contexto, cresce a importância de as universidades públicas 

estenderem suas ações no que se refere ao processo de formação continuada de 

professores e na articulação com outros órgãos públicos, em âmbitos municipal, estadual 

e federal. 

 
O crescimento substancial da pesquisa sobre o conhecimento dos professores 
vem acompanhado também de uma grande diversificação qualitativa, tanto no 
que diz respeito aos enfoques e metodologias utilizados, quanto em relação às 
disciplinas e aos quadros teóricos de referência (TARDIF, 2000, p.12). 
 

Sendo assim, percebemos que para compreender melhor a configuração dos diferentes 

saberes necessários à prática docente é preciso considerar que os saberes profissionais são 

saberes elaborados e, portanto, incorporados ao processo do fazer docente. Desta maneira, 

só possuem sentido quando se considera o contexto em que essas práticas pedagógicas se 

constituem e são constituídas. Segundo Tardif (2000) os saberes profissionais dos 

professores são plurais e heterogêneos, porque formam um repertório de conhecimento 

unificado, são, portanto, ecléticos e pluridimensionais. Logo, esses saberes profissionais 

estão a serviço da ação e é na prática que se tornam significativo.  

Além disso, Tardif (2000) pontua que o objeto do trabalho do docente são seres humanos 

e, consequentemente, os saberes dos professores trazem consigo a marca do humano. 

Nessa perspectiva, é possível considerar as dimensões ética e estética na prática 

pedagógica dos professores. Porque essa prática implica em construção de valores, 

expectativas e relações interpessoais que vão se entrelaçando nas teias da intrincada trama 

que o processo de ensino aprendizagem produz.  

Entretanto, se faz necessário evidenciar que os saberes dos professores se constituem de 

diferentes formas e se manifestam numa pluralidade de ações que vão estruturando sua 

prática pedagógica, não sendo, desta forma, mensuráveis entre si, ou, em resumo, saberes 

heterogêneos. Dessa maneira, temos que, o professor mobiliza diversos saberes de ação 

e sua prática se refere aos diversos saberes que são construídos ao longo de sua vida. 

O saber-ensinar possui uma especificidade prática que deve ser buscada naquilo que se 

pode chamar de cultura profissional dos professores, a cultura profissional baseia-se numa 

ética profissional do ofício de ser professor.  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1490 
 

Tardif defende que a compreensão da epistemologia da prática profissional como o 

"estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço 

НО ЭЫКЛКХСШ МШЭТНТКЧШ pКЫК НОЬОЦpОЧСКЫ ЭШНКЬ КЬ ЬuКЬ ЭКЫОПКЬ” ц НО ОбЭЫОЦК ТЦpШЫЭсЧМТК. 

A partir da análise e interpretação do cotidiano da sala de aula, aqui entendida como o 

"lugar" privilegiado da socialização de saberes, a realidade passa a ser entendida como 

uma configuração mais abrangente e inter-relacionada. (TARDIF, 2000, p.13) 

Frente ao reordenamento mundial, no que se refere tanto no tempo como no espaço, é 

preciso que os cursos de formação de professores se sustentem por projetos pedagógicos 

comprometidos com a qualidade desse processo de formação.  

Considerando a realidade brasileira, verificamos que os cursos de formação de 

professores precisam construir e assumir um projeto pedagógico que viabilize uma sólida 

formação teórico-prática de seus professores. Devendo contemplar as diferentes 

dimensões - científica, cultural, humana, política e ética - para que seja possível realmente 

permitir que estes professores possam tronar-se profissionais capazes de atuar 

criticamente na sociedade, contribuindo com a realização de processos de educação mais 

humanos e democráticos.   

Julgamos ser importante explicitar concepções de formação continuada que confirmem 

que esse é o caminho a ser construído, como também oportunizem o mapeamento e 

analise das concepções e práticas de formação continuada que estão na contramão dessa 

construção. 

As propostas de formação continuada para a Educação Básica têm sido traduzidas e 

assumidas a partir das mais variadas perspectivas conceituais, e, consequentemente, 

ЫОМОЛТНШ НОЧШЦТЧКхõОЬ ЭКЦЛцЦ НТЯОЫЬКЬ, КЬЬuЦТЧНШ МКЫпЭОЫ ШЫК НО “RОМТМХКРОЦ”, 

“TЫОТЧКЦОЧЭШ”, “CКpКМТЭКхуШ ОЦ SОЫЯТхШ”, “FШЫЦКхуШ PОЫЦКЧОЧЭО", “FШЫЦКхуШ р 

DТЬЭсЧМТК”, “FШЫЦКхуШ CШЧЭТЧuКНК”, НОЧЭЫО ШuЭЫКЬ. OЬ “pКМШЭОЬ НО ЭЫОТЧКЦОЧЭШ” ЛКЬОКНШЬ 

nК МШЧМОpхуШ НШ “ОПОТЭШ ЦuХЭТpХТМКНШЫ” Шu “ОПОТЭШ ЫОpКЬЬО” pШЫ ЦОТШ НО ТЧЬЭсЧМТКЬ 

intermediárias têm acarretado baixa ou nula compreensão das propostas de formação, 

КЬЬТЦ МШЦШ ШЬ МСКЦКНШЬ “ОЧМШЧЭЫШЬ НО ЯТЯшЧМТК”, ЪuО, МОЧЭЫКЧНШ-se em aspectos sócio 

afetivos, revelam-se superficiais e aligeirados no tempo-espaço para produzir novas 

atitudes docentes.  
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Muitas dessas modalidades de formação têm tratado de forma equivocada o profissional 

que atua na Educação Básica, simplificando e fragmentando seu conhecimento e suas 

reais necessidades diante do complexo universo que envolve o processo de ensino e 

aprendizagem da língua escrita. 

Contudo, os estudos sobre a formação de professores tomaram outros caminhos 

atualmente. Podemos observar que na década de 1970, o enfoque de formação era 

acadêmico, visto como um processo de transmissão de conhecimentos produzidos pela 

humanidade. E a formação docente era ligada ao domínio enciclopédico das disciplinas 

cujo conteúdo devia ser transmitido, além da metodologia de ensino dessa disciplina. 

Acreditava-se que a formação se dava pela aquisição dos resultados da investigação 

científica nas áreas das disciplinas escolares, não havendo uma preocupação específica 

com a formação continuada ou permanente dos professores que atuam nas escolas 

públicas. A concepção sobre a formação inicial nas academias estava centrada na crença 

НО ЪuО Ш КХuЧШ “ЯТЫТК К ЬОЫ НШМОЧЭО”, 

Entretanto, fatores como a passagem do século e as transformações sociais, tecnológicas 

e científicas parecem ter levado a humanidade a interrogar sobre muitas coisas, 

principalmente sobre sua trajetória histórica. Assim, a sociedade a luz de tantas mudanças, 

refez valores e crenças. Diante dessa realidade e na busca por novos caminhos, a formação 

de professores de um modo geral e em especial da Educação Básica, tem se tornado um 

assunto que vem conquistado espaço nos mais diversos setores da sociedade e 

principalmente no sistema educacional. 

A preocupação em desenvolver uma discussão sobre a formação continuada de 

professores, МШЦШ ЭТНШ КЧЭОЫТШЫЦОЧЭО, pЫШpШЬЭК ЛКЬО НОЬЭК pОЬЪuТЬК, ЧШЬ ц “МКЫК” uЦК ЯОг 

que temos acompanhado estudos e pesquisas que revelam propostas, posturas e atividades 

inadequadas pautadas dentre outros em caracteres assistencialistas, seletivos, 

discriminatórios, excludentes, etc., herdados de um passado não muito distante. Mostrar 

que um caráter humanitário, inclusivo e qualitativo no âmbito educacional adulto 

modifica seu paradigma. Teorizar o tema na intenção de provocar, no mínimo, um 

desconcerto sobre concepções inadequadas e muitas vezes contraditórias na formação de 

professores. Permitindo assim que estes profissionais tenham como objetivo a formação 

de cidadãos sem discriminação de raça, cor ou etnia que tiveram seus direitos negados 
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numa escola excludente e elitista, ora pelas condições socioeconômicas desfavoráveis ou 

pelas inadequações do sistema de ensino. 

Os estudos sobre essa temática enfatizam a necessidade de refletirmos e redefinirmos 

sobre as práticas pedagógicas, sobre o planejamento, conhecer os educandos e o contexto 

em que atuamos, adequar conteúdos às práticas sociais e culturais. Acreditamos, pois, que 

os cursos de formação devem priorizar teorias, novas metodologias e recursos didáticos 

possíveis de serem utilizados no cotidiano escolar, visando atender ao princípio da 

adequação destes à realidade cultural dos alunos. 

Portanto, diante de um quadro que exige urgente a mudança de postura frente à Educação 

Básica, encontra-se infelizmente a tão decantada dicotomia entre a teoria e a prática 

educativa. Consideramos que a formação continuada diminui essa dicotomia, pois ela é 

um campo rico de possibilidades para o professor fomentar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos na sua formação inicial e ao longo de sua prática educativa 

com outros educadores que tem problemas semelhantes. 

A formação dos profissionais da educação que atuam nos diversos níveis do sistema de 

ensino é objeto de permanente preocupação de estudiosos e pesquisadores de diversas 

universidades do mundo. No Brasil, essa é uma questão crucial, pois o cerne do processo 

educacional baseia-se, nas relações concretas entre os saberes dos professores e seus 

modos de ensinar.  

Recentemente, o debate sobre essa temática se reacendeu em decorrência das medidas 

governamentais para o cumprimento da LDB de 1996, como também dos resultados 

alarmantes das avaliações realizadas nos últimos 10 anos. 

Para que a educação acompanhe os avanços do mundo, é necessário e urgente que a escola 

se aproprie dessas mudanças, e isso só pode acontecer via Formação Continuada de 

professores. Entendemos e defendemos que o desenvolvimento profissional docente é 

uma necessidade permanente, e deve ser contextualizada nas diversas realidades das 

escolas brasileiras, observando suas singularidades e, portanto, com perspectivas 

históricas diferenciadas. Desse modo é desejável que os programas de Formação 

Continuada estejam comprometidos com uma educação inclusiva de qualidade social e 

com as transformações mais amplas da sociedade. 
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Os cursos, em geral, são voltados para alguns conhecimentos específicos (conceituais ou 

temáticos), habilidades e atitudes no exercício da profissão. O procedimento mais 

comum, tem sido o de mobilizar grupos de especialistas em educação que se 

responsabilizam pela prescrição das políticas públicas e seus modos de implementação. 

A comunidade escolar, principal interessada, não é convocada a dizer o que pensa e deseja 

para a educação, restando-lhe atender ou, por vezes, resistir às convocações superiores. 

É necessário que os professores externem mais sobre suas necessidades formativas, 

evitando assim o desinteresse pelos programas de formação oferecidos e a 

descontinuidade dos projetos de formação de professores. Se a Formação Continuada visa 

mudanças nos professores os processos de formação devem ser reflexivos, críticos e 

criativos, ela deve motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua própria prática 

pОНКРяРТМК, pЫШНuгТЧНШ МШЧСОМТЦОЧЭШ О ТЧЭОЫЯТЧНШ ЧК ЫОКХТНКНО. SОРuЧНШ GКНШЭЭТ “ЬОЫ 

professor hoje é viver intensamente o seu tempo, com consciência e responsabilidade. (...) 

Eles não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas 

ЭКЦЛцЦ ПШЫЦКЦ pОЬЬШКЬ” (GADOTTI, 2003, p.18-20). 

A partir dessa afirmação, podemos confirmar que os professores necessitam refletir como 

seus educandos aprendem, precisamos ir além dos saberes disciplinares e práticas 

educativas, é preciso considerar a bagagem cultural e a experiência acumulada dos 

professores. Assim, o um passo importante a ser considerado é reconhecer os professores 

como portadores de cultura e saberes. Dessa forma é importante que o professor faça sua 

reflexão sobre sua prática. 

A didática, para assumir um papel significativo da formação do professor, tem que mudar 

seus rumos. Para muitos educadores dos cursos de licenciatura, não há consenso em torno 

das definições do conteúdo. A teorização dos problemas educacionais, devido à natureza 

interdisciplinar da educação, tem sido fértil em reducionismos, dificultando uma unidade 

conceitual e metodológica. 

Por outro lado, como afirma Luckesi, “К НТНпЭТМК МШЧПТРuЫК-se como o direcionamento 

imediato da prática do ensino e da aprendizagem articulando as proposições teóricas com 

К pЫпЭТМК ОЬМШХКЫ”. A НТНпЭТМК, ОЧЭуШ, ц К ЦОНТКхуШ ЧОМОЬЬпЫТК pКЫК ЭЫКЧЬПШЫЦКЫ К ЭОШЫТК 

pedagógica em prática pedagógica. Ultrapassando os limites da técnica, assim como 

também a docência apenas respaldada na vocação. Mas, indica uma formação 
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verdadeiramente pedagógica, entendendo a pedagogia como ciência da educação, afim 

de que formemos um profissional comprometido com um projeto pedagógico que articule 

as dimensões, teórica e prática visando à formação mais ampla (LUCKESI, 1996, p.163).  

É pensando nessa prática pedagógica concreta e articulada nas suas diferentes dimensões 

que emerge uma nova configuração para a didática e a delimitação de seu papel na 

ПШЫЦКхуШ НШ pЫШПОЬЬШЫ pКЫК ЯОЧМОЫ КЬ ЛКЫЫОТЫКЬ, ЫШЦpОЫ КЧЭТРКЬ МШЧМОpхõОЬ О “ЫuЦКЫ КШ 

ЧШЯШ”, ОЦ pЫШХ НО uЦК ОНuМКхуШ НО ЪuКХТНКНО pКЫК ЭШНШЬ. 

A proposta curricular que busca preparar professores para identificar, na realidade 

escolar, eixos críticos, a fim de desdobrá-los teoricamente e propor alternativas aos 

mesmos, constituindo-se profissionais que considerem a diversidade e a complexidade 

dos desejos, dos interesses e das necessidades dos seus educandos. 

Os processos de formação devem ser possibilitados pela interação dos sujeitos, com suas 

culturas, realidades em que vivem e com o conhecimento, produzindo e integrando novos 

conceitos aos processos de formação, visto que vivenciam espaços de trocas e refletem 

sobre suas trajetórias de vida pessoal e profissional. 

No final do século XX, as críticas ao sistema escolar foram concentradas na formação de 

professores. No caso específico da Educação Básica, considerando-a curta, inadequada, 

inadaptada, insuficiente, antiquada. Acreditar que a formação de professores poderá 

salvar essa modalidade é um discurso sem fundamento e inócuo, pois outras questões 

devem ser consideradas, tais como: introduzir novas tecnologias, democratizar o ensino, 

diferenciar a pedagogia para melhor lutar contra o fracasso escolar, rever conteúdos, 

didáticas e metodologias, desenvolver novas pedagogias participativas, cooperativas, 

abrir a escola para a vida, partir da realidade e da vivência dos alunos, reconhecer a 

diversidade cultural, criar diálogo com os pais. 

Nesses últimos trinta anos consolidaram-se duas propostas para a formação de 

professores. Na primeira é possível encontrar o discurso do descaso e uma prática baseada 

no tecnicismo e na reprodução de modelos prontos. Na segunda temos o discurso utópico 

de que a formação de professores pode mudar os rumos da nação quanto ao fracasso da 

escola pública. Esse discurso é uma leitura equivocada dos problemas atuais da escola 

pública e do processo de formação e tem trazido como consequência sérios problemas 

para os professores. 
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Parece-nos que os projetos e propostas que cuidam da formação de professores da 

EНuМКхуШ BпЬТМК “ЭшЦ ТРЧШЫКНШ ЬТЬЭОЦКЭТМКЦОЧЭО Ш НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ pОЬЬШКХ, 

МШЧПuЧНТЧНШ ‘FORMAR’ О ‘FORMAR-SE’, ЧуШ МШЦpЫООЧНОndo que a lógica da 

КЭТЯТНКНО ОНuМКЭТЯК ЧОЦ ЬОЦpЫО МШТЧМТНО МШЦ КЬ НТЧсЦТМКЬ pЫяpЫТКЬ НК ПШЫЦКхуШ” 

(NÓVOA, 1995, p. 20). 

Apesar das novas perspectivas apontadas pelas pesquisas na área de formação de 

professores, nosso contato com órgãos públicos no trabalho com formação de professores 

da nossa região mostrou que a necessidade de provocar inovações rápidas na prática dos 

professores fez com que, muitas vezes, Secretarias Municipais de Educação (Prefeituras) 

e Superintendências Regionais de Ensino (Estado) produzissem ou comprassem pacotes 

НО “TЫОТЧКЦОЧЭШЬ”, “RОМТМХКРОЦ” Шu НО “CКpКМТЭКхуШ ОЦ SОЫЯТхШ” ЬОЦ МШЧЬТЬЭшЧМТК, 

descontextualizados, sucateando teorias e pesquisas, confundindo os professores e, com 

isso, trazendo sérias conseqüências para sua prática. 

As visões simplistas dos formadores de universidades e centros de estudos que tratam a 

ПШЫЦКхуШ МШЧЭТЧuКНК НШЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ, КpОЧКЬ ЧК ПШЫЦК НО МuЫЭК НuЫКхуШ, “ЭЫОТЧКЦОЧЭШ” р 

distância, ciclo de palestras fragmentadas estão ultrapassadas, uma vez que as práticas de 

formação das quais eles têm participado têm provocado um aumento nas contradições no 

exercício da docência e ainda não foi possível integrar às escolas que cuidam dessa 

modalidade de ensino, as diversas exigências e concepções atuais, o que tem contribuído 

significativamente para manter os professores da Educação Básica como permanente alvo 

de críticas. 

Partindo do pressuposto acima, só se atingiria a profissionalidade docente por intermédio 

de um movimento de desenvolvimento profissional, no sentido entendido por García 

(1995), que supõe uma dimensão participativa, flexível e ativa ou investigadora, em 

contraposição às ideias subentendidas nos termos comumente empregados como 

reciclagem, formação em serviço, formação permanente. A expressão desenvolvimento 

profissional, para ele, contém a ideia de evolução e continuidade que ultrapassa a 

tradicional justaposição entre formação inicial/formação em serviço, e, 

consequentemente, o desenvolvimento profissional, entendido como formação 

permanente, deveria ser parte intrínseca da profissão do educador. 
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Chartier. A. M, Chesse & Hébrard, (1996) esclarecem que os formadores não têm 

conseguido realizar corretamente a difusão dos resultados de pesquisas. Essa seria uma 

das razões do desconhecimento dos professores, da produção científica das universidades. 

Acreditamos que o desejo da maioria dos estudiosos e pesquisadores brasileiros é o de 

que os professores não perguntassem o que fazer. Eles deveriam saber, a fim de decidir 

por si mesmos, o que fazer e como fazer, rompendo com a concepção de ensino mecânica 

e linear. Para Chartier Anne Mari,  

o ofício de instruir está nisso, nesse exercício prático do julgamento, que exige, 
entre os mil elementos que entram em jogo ao mesmo tempo, na vida escolar 
cotidiana – discernir o que, aqui e agora é exigível de cada um, da classe, de 
si, nem muito, nem muito pouco. Logo, é esse empenho para com a justa 
medida que, como cada qual sabe, é uma virtude (CHARTIER & 
HÉBRARD, 1996, p. 38). 
 

Assim, para efetivação deste projeto definimos como referência adequada a metodologia 

НО pОЬЪuТЬК ЪuКХТЭКЭТЯК. A ОбpЫОЬЬуШ “QuКХТЭКЭТЯК” ц uЦК ПШЫЦК РОЧцЫТМК ЪuО КРЫupК 

diversas modalidades de se investigar e compreender a realidade, assim denominadas por 

partilharem determinadas características quanto à abordagem, à coleta e ao 

processamento das informações (BOGDAN & BICKLEN, 1994).  

As pesquisas em educação que utilizam a metodologia qualitativa assumem muitas 

formas e podem ser conduzidas em diversos contextos. Estas investigações agrupam 

diversas estratégias que partilham determinadas características. Os referidos autores 

afirmam que os pesquisadores qualitativos em educação continuamente questionam os 

ЬuУОТЭШЬ НО ТЧЯОЬЭТРКхуШ, МШЦ Ш ШЛУОЭТЯШ НО pОЫМОЛОЫ “Д...] КЪuТХШ ЪuО ОХОЬ ОбpОЫТЦОЧЭКЦ, 

o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios 

ОЬЭЫuЭuЫКЦ Ш ЦuЧНШ ЬШМТКХ ОЦ ЪuО ЯТЯОЦ” (PSATHAS, 1973 КpuН BOGDAN & 

BIKLEN, 1999, p. 53).  

Observarmos que esses aspectos são essenciais na investigação qualitativa, sendo assim, 

verificasse que é preciso destacar o fato de que uma pesquisa carrega formas de pensar, 

valores e interesses norteadores subjacentes ao estudo. 

Portanto, compreendemos que para efetivação desta investigação o caminho 

metodológico mais adequado é o da História Oral. Um dos motivos que justificam esta 

escolha é fato da Historia Oral ser considerada como uma possibilidade renovadora no 
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campo científico, oportunizando a compreensão de questões relacionadas ao que o 

presente estudo pretende abarcar. 

Esta é uma possibilidade de pesquisa e intervenção que surgiu a partir da Nova História 

Cultural. Nessa perspectiva, a História Oral cresceu onde prevalecia a história política, 

operária, local e a história dos grandes vultos.  

Concordamos com os autores abaixo que a HТЬЭяЫТК OЫКХ “Д...] pШЬЬТЛТХТЭК ЧКЫЫКЫ Ш pКЬЬКНШ 

a partir do olhar do presente, incorporando experiências do narrador, do seu próprio agir 

МШЭТНТКЧШ Д...]” (SANTOS & ARAUJO, 2007, p.199), КХцЦ НО pОЫЦТЭТЫ Ш ОЬЭuНШ НК ЯТНК 

e do cotidiano de pessoas comuns.  

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para 
dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não 
só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula professores 
e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da 
comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos 
privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. 
Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. 
(...) Em suma, contribui para formar seres humanos mais completos. Paralelamente, a 
história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário 
inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma transformação radical no sentido 
social da história. (THOMPSON, 1992, p.44) 

A história oral, segundo Meihy (1996) é constituída de três modalidades: a história oral 

de vida, a história oral temática e a tradição oral, estas formas têm como princípio as 

narrativas orais. A história oral de vida é mais subjetiva e a experiência de vida é narrada 

pela própria pessoa. A tradição oral suas referências estão ligadas ao passado, diz respeito 

à visão de mundo das comunidades e as permanências dos mitos. E a história oral temática 

tem como foco temas específicos e preestabelecidos, busca evidenciar um acontecimento 

pela narrativa de quem o presenciou ou viveu. É entendida como uma ferramenta da 

história contemporânea, que propicia o estudo de um assunto, evento, ou elemento 

específico da vida de pessoas, de grupos ou de comunidades. Diante disso 

compreendemos que o gênero temático, ou seja, história oral temática seja o melhor 

recurso metodológico para realização desta pesquisa.  

Por meio das entrevistas foi possível elucidar e compreender a realidade vivenciada pelos 

formadores e professores da Educação Básica no que diz respeito às suas apropriações 

teóricas e práticas nos projetos e programa de Formação Continuada.  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1498 
 

Lembramos ainda, que o objetivo desta investigação é realizar uma análise histórica e 

historiográfica dos cursos de Formação Continuada para educadores da Educação Básica 

na educação básica, no período de 1996 a 2012 mapeando suas representações a partir da 

análise de fontes orais, ou seja, através da metodologia História Oral temática. Mas 

também utilizamos como documentos auxiliares a pesquisa outras fontes como 

iconográficas e bibliográficas, por meio da revisão de dissertações e teses sobre o tema. 

Sabemos que a história oral pode utilizar vários procedimentos tanto como ponto de 

partida para a elaboração de um projeto como complementação das lacunas oriundas das 

análises das fontes orais, porém para que a História Oral seja reconhecida como método 

“КЬ Оntrevistas precisam ser destacadas como nervo da pesquisa e sobre ela os resultados 

são efetivados. Os eventuais diálogos documentais complementares devem manter os 

ШХСШЬ ЧШЬ ЭОЦКЬ ОЦКЧКНШЬ НКЬ ОЧЭЫОЯТЬЭКЬ”.(MEIHВ & HOLANDA, 2010, p.72) 

Durante o curso da pesquisa encontramos algumas dificuldades, principalmente 

relacionadas aos recursos financeiros direcionados a execução da pesquisa. Recebemos 

menos de 10% do valor a princípio solicitados para realização da pesquisa e isto 

inviabilizou várias ações. De acordo com nossa proposição inicial realizaríamos a 

pesquisa em Uberlândia e Ituiutaba, mas, diante da falta de recurso para passagens e 

hospedagem não pudemos fazê-lo, precisando restringir a pesquisa a cidade de 

Uberlândia. Além disso, também havia a previsão no projeto de produção de um livro 

para divulgação dos resultados das pesquisas o que não se viabilizou por não ter sido 

destinado recursos financeiros para esta finalidade.  

Entretanto, por entender a necessidade da divulgação deste trabalho, buscamos apresenta-

lo em Seminários, Congressos e Encontros científicos da área. 

A pesquisa encontra-se no momento de análise dos dados coletados para em uma etapa 

seguinte realizarmos a consolidação do relatório final.  

Apesar de não termos concluído as análises queremos compartilhar algumas descobertas 

verificadas durante a pesquisa.  

Encontramos como uma queixa frequente de professores o fato de não possuírem uma 

carga horária dentro de seu horário de trabalho, que pudesse ser disponibilizada para os 

estudos permanentes. Muitas vezes enfrentam dificuldades mesmo quando tentam 

realizar uma formação fora de seu horário de trabalho, aos sábados, por exemplo. Pois, 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1499 
 

apesar do sábado não faça parte cotidianamente dos dias de trabalho semanais, 

eventualmente são utilizados para complementação ou reposição de dias escolares ou 

letivos. Nestes momentos, os professores que frequentam cursos de formação continuada, 

mesmo comprovando sua presença nestes cursos, nem sempre contam com anuência dos 

gestores escolares e públicos, tendo que arcar com suas faltas.  

Também pudemos verificar nesta pesquisa, como a Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

ainda é relegada a um plano secundário. Pois, a proposta de cursos nesta área ainda é 

escassa e relação aos que são oferecidos na educação básica. Além disso, considerando 

que os professores da EJA, raramente podem se dedicar exclusivamente à esta modalidade 

de ensino, encontram ainda mais dificuldades para encontrar tempo para formação em 

serviço ou fora dele para realizar formação continuada e frequentar cursos específicos da 

área.  

Desta forma, percebemos que ainda que a formação continuada, apesar de se constituir 

em uma ferramenta importante para o desenvolvimento profissional dos docentes, e desta 

forma para melhoria da educação nas escolas, ainda tem muitas fragilidades e necessitam 

de consolidação de política públicas que incentivem e garantam sua manutenção. 

em muitos casos, a formação continuada de professores não se articula com as demais 
políticas que envolvem os docentes.(...) Medidas de há muito necessárias, algumas 
delas já previstas na LDBEN, demandam urgente implementação: considerar 
incentivos que possam atrair a participação docente nas formações continuadas, sem 
centrar exclusivamente na progressão na carreira; incluir tempo para a participação 
em formação continuada, na escola e fora dela, na jornada de trabalho docente; prever 
formas de evitar os problemas decorrentes das atuais políticas de lotação e remoção 
de docentes, bem como das licenças e afastamentos de várias ordens, que dificultam 
a continuidade das ações formativas etc. Uma das principais fragilidades dos 
programas de formação continuada de docentes nas SEs investigadas parece ser, 
justamente, a ausência de tais políticas(DAVIS, 2012, p.80). 

 

Entendemos que a realização deste estudo poderá contribuir para novas investigações no 

campo da história, memória e intervenção na Formação Continuada dos educadores da 

rede pública de ensino, como também poderá trazer contribuições para outros grupos de 

pesquisadores.  
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Resumo 
 
De acordo com estudos precedentes, Libâneo (2010), Longarezi e Puentes (2010) e Sguarezzi 

(2010), a Didática está vivenciando um esvaziamento em seu campo teórico-científico; o que 

justifica a necessidade de mais aprofundamento nesta problemática. Este estudo tem como 

objetivo geral analisar o estado das pesquisas e da produção intelectual na área da Didática, no 

período de 2004 a 2010, em três Programas de Pós-graduação em Educação. Para sua realização, 

optamos pela abordagem quanti-qualitativa, e utilizamos a metodologia do estudo de casos 

múltiplos. A partir da pesquisa documental, fizemos a análise interpretativa das fichas da CAPES, 

utilizadas na avaliação dos três Programas e dos currículos Lattes de seus docentes. Como fonte 

de pesquisa, foram utilizados os sites dos Programas, para análise do histórico, da estrutura 

curricular, das linhas de pesquisa e da composição do corpo docente. Como resultados, 

percebemos que há muitos projetos e muitas publicações; contudo, 49,39% dos projetos e 

21,88% das produções são da área da Didática, e, concentram-se no campo investigativo e na 

dimensão dos fundamentos. 

 

Palavras-chave: Didática. Pesquisa e Produção Intelectual. Programa de Pós-graduação em 

Educação. 

 

 

Introdução 

Quando se fala em Didática, alguns equívocos estão relacionados à sua concepção por 

parte de certos professores, que reduzem seu trabalho às práticas de ensino e planejamento, 

domínio de métodos e técnicas ou condutas de professor na classe, tratando-a, assim, apenas 

mailto:liliabernardi@yahoo.com.br
mailto:orlando.aquino@uniube.br
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como uma disciplina normativa e prescritiva. Veiga (2010) registra em seu estudo Por dentro da 

Didática, uma análise de três pesquisas, quantos equívocos perpetuam-se na atuação em sala 

de aula, principalmente as fragilidades no ensino de Didática, tais como ênfase na concepção 

técnico-instrumental e ensino focalizado na teoria em detrimento da prática, fortalecendo a 

descontextualização dos conteúdos da Didática. Para melhor esclarecimento sobre o que é a 

Didática, tem-se a explicação de Libâneo (2010, p. 60): 

 

estuda as relações entre ensino e aprendizagem, integrando necessariamente 

outros campos científicos, especialmente a teoria do conhecimento (que 

investiga métodos gerais do processo do conhecimento), a psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem (que investiga os processos internos da 

cognição), os conteúdos e métodos particulares das ciências e artes 

ensinadas, os conhecimentos específicos que permitem compreender os 

contextos socioculturais e institucionais da aprendizagem e do ensino. A 

didática ocupa-se, portanto, dos saberes referentes à aprendizagem e ensino 

em conexão direta com as peculiaridades da aprendizagem e ensino das 

disciplinas escolares. 

 

Para o autor, a Didática possui objeto próprio, que estabelece a relação entre o ensino 

e a aprendizagem, porém, integra-se a outros campos científicos necessários ao campo de 

conhecimento, os quais também se preocupam com processos do desenvolvimento humano.  

É disciplina fundamental na formação profissional e meio de trabalho a partir do qual os 

professores organizam a atividade de ensino, em função da aprendizagem dos alunos. Em uma 

perspectiva da atualidade, desenvolvida nos estudos do GEPEDI46sobre a Didática 

desenvolvimental, tem-se a Didática como uma 

 

ciência interdisciplinar, vinculada à pedagogia, ocupa-se da organização 

adequada da atividade de ensino-aprendizagem-desenvolvimento, tendo o 

ensino intencional como seu objeto, a aprendizagem como condição e o 

desenvolvimento das neoformações e da personalidade integral do aluno 

                                                           
46 Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente. Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais, Brasil. 
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estudante, especialmente do pensamento teórico, como objetivo. 

(LONGAREZI; PUENTES, 2011, p. 10). 

 

De acordo com os autores citados acima, a Didática tem o ensino como intenção e a 

aprendizagem como uma condição para que esta intenção seja realizada, todavia, é através da 

apropriação do conhecimento teórico por parte dos educandos que se impulsiona o 

dese volvi e toàhu a o.àEssesàauto esàa es e ta à ueàaàDid ti aà seào upaàdoàestudoàdosà

princípios mais gerais de organização adequada da atividade de ensino ou instrução, tendo as 

leis do desenvolvimento mental da criança, as particularidades das idades e as características 

i dividuaisàdaàap e dizage ,à o oà o diç oàdesseàp o esso. à LONGá‘E)I;àPUENTE“,à ,àp.à

10). 

A presente pesquisa aborda em sua problemática como caracterizar os três Programas 

de Pós-graduação em Educação da Região Sul do Brasil? Qual é o estado da pesquisa em didática 

nos programas de Pós-graduação objeto de estudo? 

Para responder a estes questionamentos, traçamos como objetivo geral, compreender 

o estado da pesquisa e da produção didática numa seleção de três Programas de Pós-graduação 

em Educação da região Sul do Brasil, no período 2004-2010. E ainda como objetivo específico, 

analisar o estado da pesquisa em didática nos programas de Pós-graduação objeto de estudo. 

Esta pesquisa é de cunho quanti-qualitativo, apoiada no estudo de casos múltiplos. 

A presença da Didática nos Programas de Pós-graduação em Educação 

Nos estudos bibliográficos, compreendemos que a inclusão da Didática na formação 

docente é essencial, por tratar-se de uma ciência que, em seu campo epistemológico, evidencia 

preocupação com o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. Assim, 

com este propósito e de acordo com os teóricos da área e tendo em vista, ainda, seu objeto de 

estudo, como uma disciplina curricular, a Didática deveria ser claramente apresentada nos 

cursos de formação, ligados à educação. A profissionalização exige um caráter pedagógico, 

intencional e organizado para que o ensino aconteça, e, na prática da docência, exigem-se 
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competências, habilidades e o conhecimento sobre aprendizagem; somente assim, poderemos 

ter uma educação e um ensino eficientes e de qualidade. 

Sendo nossa proposta metodológica o estudo de três casos específicos, utilizamos na 

pesquisa documental, fontes como as fichas de avaliação da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) dos últimos dois triênios - 2007 que corresponde 

aos anos de 2004, 2005, 2006 e o triênio 2010 que corresponde aos anos de 2007, 2008, 2009 – 

e, ainda o currículo Lattes dos professores destes Programas para preenchimento de uma base 

de dados, que posteriormente, qualificamos suas pesquisas, projetos e produções conforme a 

teoria apresentada. Vejamos o que foi encontrado na coleta dos dados destes Programas e na 

área da Didática. 

OàPPGEà á à ap ese taà à li hasà deà pes uisa,à asà avaliaçõesà t ie aisà deà à eà .à

Destas, 2 são destinadas a estudos gerais da Educação – Desenvolvimento de Pessoa, Saúde e 

Educação; e Ensino e Educação de Professores. Encontramos apenas 1 linha na área da Didática 

– Fundamentos, Políticas e Práticas de Educação Brasileira –, o que representa um percentual 

de 33,33% da totalidade. 

OàPPGEà B àap ese ta,à asàavaliaçõesàdeà2007 e 2010, 15 linhas de pesquisa, em 3 eixos 

temáticos – Conhecimento, Subjetividade e Práticas Educacionais; Políticas de Formação, 

Políticas e Gestão da Educação e Cultura, Currículo e Sociedade. Destas, apenas 1 linha de 

pesquisa do eixo Conhecimento, Subjetividade e Práticas Educacionais é da área da Didática – 

Psicopedagogia, Sistemas de Ensino/Aprendizagem e Educação em Saúde – ;  um percentual 

mínimo, 6,67%. Exatamente na área que propõe os estudos do processo de ensino e 

aprendizagem, encontramos o menor percentual; o que revela a pouca importância a esta 

disciplina no âmbito de um Programa tão amplo.  

Co tudo,àoàPPGEà C àap ese taà à li hasàdeàpes uisa,à aà avaliaç oà t ie alà deà à – 

História e Historiografia da Educação; Políticas e Gestão da Educação; Mudanças no Mundo do 

Trabalho e Educação; Cultura, Escola e Ensino; Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento 

Humano; Educação Matemática e Educação, Ambiente e Sociedade –; 1 linha a mais do que na 

avaliação de  2007. Destas, 3 são consideradas linhas da Didática, um percentual de quase a 

metade, 42,86%, de suas linhas – Cultura, Escola e Ensino; Cognição, Aprendizagem e 
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Desenvolvimento Humano e Educação Matemática –; em uma delas, está incluída a Didática 

específica. 

 O segundo item analisado, em nossa pesquisa, refere-se à quantidade de docentes que 

integram os programas, e, especificamente, as linhas da Didática. Conforme o segundo item da 

ficha de avaliação da CAPES, Corpo Docente, o perfil deste profissional deve estar em 

conformidade com a área educacional e, principalmente, com as linhas da Didática.  

Naàavaliaç oàt ie alàdeà ,àoàPPGEà á à o tavaà o à àdo e tes,àse doà ài teg a tesà

do corpo permanente. No triênio avaliado em 2010, este número decresceu para 14, dos quais 

13 são do corpo permanente; indicando que não há dependência de docentes colaboradores.  

Dos 14 docentes, 6 estão na linha da Didática, que representa um percentual de quase a metade 

dos docentes, 42,86%, em apenas 1 linha de pesquisa; este índice é considerado satisfatório.  

“egu doàaàavaliaç oàdaàCáPE“,à ealizadaàe à ,àoàPPGEà B àap ese tavaà àdo e tes,à

45 do corpo permanente. No triênio avaliado em 2010, o quantitativo de docentes aumentou 

para 81, dos quais 58 são do corpo permanente; o que indica uma forte presença de docentes 

colaboradores. Dos 81, 5 estão na linha de pesquisa na área da Didática; um índice baixíssimo, 

6,17%, em relação aos profissionais que trabalham no Programa. Em um amplo programa, 15 

linhas, nota-se que é dispensada pouca atenção para a linha da Didática. Consideramos motivo 

de apreensão a existência de um Programa que trabalha com formação docente ter, em seu 

corpo acadêmico, poucos profissionais da área específica, e, na avaliação da CAPES, receber, em 

todos os quesitos, o conceito Muito Bom. 

Na avaliaç oà t ie alà deà ,à oà PPGEà C à o tavaà o à à do e tes,à à doà o poà

permanente. Na avaliação do triênio de 2010, a quantidade de docentes aumentou para 61, dos 

quais 44 são do corpo permanente; índice que mostra uma dependência relativa de docentes 

colaboradores. Deste total, 37 estão ligados às linhas da Didática, atingindo uma quantidade 

acima da média, 60,66%; o que mostra uma preocupação maior destes profissionais com a área 

da Didática. Em relação aos outros Programas, este é o que apresenta o maior percentual de 

docentes na linha da Didática. 

 Analisando a avaliação da CAPES nos dois triênios, percebemos que, apenas no PPGE 

á ,àhouveàu àde s i oà aà ua tidadeàdeàseusàdo e tes.àÉàoàú i oàP og a aàe à ueà oàh à
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dependência de docentes colaboradores. Nos outros dois, a quantidade de docentes aumentou 

significativamente, contudo, são dependentes de docentes colaboradores. No que tange à 

totalidade dos três casos, estudados, o índice é lamentável. Verificamos que apenas 48 são 

professores da linha da Didática, 30,77%; o que podemos mencionar como descaso quanto à 

presença de profissionais específicos da área da Didática, para atuarem em Programas de Pós-

graduação em Educação.  

Conforme vimos, este resultado, com poucos docentes nas linhas da Didática, 

influencia na produção de projetos e pesquisas destinados a seu campo e, 

consequentemente, em sua contribuição para problemas encontrados no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A temática dos projetos e das pesquisas no campo da Didática: uma análise destes 

dados 

Os projetos de pesquisa são considerados a proposta do Programa, o caminho por onde 

as pesquisas vão seguir, por onde o conhecimento científico vai atuar. Como vimos 

anteriormente, o estudo da Didática possibilita traçar objetivos para que o ensino aconteça de 

forma eficiente. Assim sendo, nada mais sério e coerente que os projetos desta área atendam 

sua especificidade, produzir conhecimentos voltados para melhoria dos processos de ensino-

aprendizagem e de desenvolvimento do indivíduo, no âmbito da educação escolar. De acordo 

com a avaliação da CAPES, há uma necessidade de envolvimento dos docentes para desenvolver 

e participar de projetos, de acordo com suas linhas de pesquisa. 

Naà avaliaç oà t ie alà deà ,à oà PPGEà á à o teveà oà o eitoà Bo ,à e à relação à 

participação dos docentes em pesquisas e desenvolvimento de projetos. Este fator é encontrado 

em 85% dos docentes permanentes que participaram de projetos de pesquisa, e 47% dos 

projetos receberam financiamento de agências de fomento. Na avaliação trienal de 2010, o 

Programa também obteve os mesmos conceitos, aumentando a quantidade de projetos 

financiados por agências para 77%. 

OàPPGEà B ,à aàavaliaç oàt ie alàdeà ,ào teveàoà o eitoàMuitoàBo ,àe à elaç oà à

participação dos docentes em pesquisas e desenvolvimento de projetos, e 100% dos docentes 
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permanentes participaram dos projetos de pesquisa; o que mostra a responsabilidade destes 

profissionais com a pesquisa em sua área de conhecimento. Dos projetos, 55% contaram com 

financiamento de agências de fomento. Na avaliação trienal de 2010, os conceitos 

permaneceram os mesmos, e a quantidade de docentes participantes de projetos diminuiu para 

92%; mesmo assim, um índice considerado satisfatório. 

Naà avaliaç oà t ie alà deà ,à oà PPGEà C à e e euà oà onceito Regular em relação à 

participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Na responsabilidade 

pelos projetos de pesquisa, houve um percentual de 94% dos docentes permanentes, o que foi 

considerado satisfatório; destes projetos, 45% receberam apoio financeiro. Na avaliação trienal 

de 2010, o Programa conseguiu melhorar seu conceito para Bom, o desempenho dos 

professores responsáveis pela participação em projetos para 100% e o índice de apoio financeiro 

para 63%.  

OàPPGEà á àte à àp ojetos cadastrados na linha da Didática, no período de 2004 a 

2010. Destes, apenas a metade, 16 ou 50%, de seus projetos atende à área da Didática. O PPGE 

B àap ese taà àp ojetosà aàli haàdaàDid ti a,àe,àdestes,à às oàp ojetosàe àDid ti a,à , %.à

Dos 113 p ojetosàe o t adosà oàPPGEà C ,à à s oàdeàDid ti a,à , %.àNota-se que os três 

Programas apresentam índices muito próximos, quase a metade dos projetos são 

especificamente de Didática.  

 Este resultado é totalmente contraditório ao objeto da Didática, por mostrar que não 

basta atuar em um Programa e ter a formação em Educação. É preciso ir além, respeitar e 

atender os projetos, conforme a linha de pesquisa a que se propõe o trabalho. Se a pesquisa é 

uma proposta para orientar as ações dos indivíduos sobre situações eventuais, deveria atender 

o que é determinado por seu objeto de estudo. Este resultado nos indica que os pesquisadores 

atendem a exigência quantitativa para o bom funcionamento e a conceituação do Programa, 

mas não estão atentos para a especificidade da Didática, como as questões da sala de aula, bem 

como os processos de ensino e aprendizagem dos indivíduos. 

Observando, em termos percentuais, os três Programas de Pós-graduação em Educação 

estudados apresentam índices muito próximos, revelando que quase a metade, 49,39%, da 

totalidade dos projetos são especificamente de Didática. Na avaliação da CAPES, os conceitos 

atribuídos, neste quesito, variam entre Bom e Muito Bom. Contudo, para atender à proposta da 
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linha de pesquisa em Didática, estes índices deveriam ser mais elevados, para estar em 

conformidade com seus objetivos. 

Conforme vimos, a Didática tem campos e dimensões que auxiliam a diagnosticar e 

avaliar os procedimentos necessários para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 

Os campos foram qualificados pelos autores Longarezi e Puentes (2010) em investigativo, 

disciplinar e profissional.  

Dosà p ojetosà deà pes uisaà ualifi adosà oà PPGEà á ,à oà aio à pe e tual,à , %,à

encontra-se no campo investigativo. Percebe-se que este programa dá ênfase a projetos que 

visam o estudo do ensino e da aprendizagem ou nestes dois processos. Poucos projetos foram 

encontrados no campo profissional, 31,25%, o que indica uma menor valorização da questão da 

profissionalização e formação para a docência, e nenhum projeto no campo disciplinar; campo 

este que discute questões da Didática, como disciplina acadêmica. 

NoàPPGEà B ,àoà aio àpe e tualà ueàe o t a osàfoià oà a poài vestigativo,à , %,à

o que representa que este Programa também enfatiza aspectos relativos ao ensino e à 

aprendizagem. Um índice muito baixo de projetos apresenta-se no campo disciplinar, 11,11%, 

com vistas a contribuir com a Didática, como disciplina acadêmica. A ausência de projetos no 

campo profissional demonstra que não há preocupação dos pesquisadores com o processo de 

formação e profissionalização para a docência. 

NoàPPGEà C ,àe o t a osàosàp ojetosà ualifi adosàe àí di eà aisàelevadoà oà a poà

investigativo, 83,93%, índice muito baixo no campo profissional, 16,07%, e nenhum no campo 

dis ipli a ;àaus iaàestaàta àe o t adaà oàPPGEà á . 

 Na comparação entre os Programas estudados, encontramos seus projetos de pesquisa 

concentrados no campo investigativo, que, em sua totalidade, representa 81,48%, ou seja, os 

três Programas estão pesquisando basicamente no mesmo campo da Didática; índice este que 

comprova a pesquisa dos estudos de Longarezi e Puentes (2010). São poucos os projetos no 

a poàp ofissio al,à , %,àse doà ueàoàPPGEà B à oà o t i uià o à e hu à esteà a po.à

Porém, é o único Programa que apresenta um único projeto no campo disciplinar, o que, na 

totalidade dos casos estudados, representa quase uma inexistência, 1,23%. Nota-se que o baixo 
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índice no campo disciplinar, indica que os pesquisadores destes Programas não estão 

contribuindo para o avanço da Didática, como disciplina acadêmica. 

Outro aspecto analisado, na pesquisa e também pelos autores Longarezi e Puentes 

(2010), é a qualificação das dimensões da Didática: condições, internas e externas, os 

fundamentos e os modos.  

OàPPGEà á àap ese ta,àe àseusàp ojetosàdeàpes uisa,àu aà aio àp eo upaç oà o àaà

dimensão dos fundamentos, 62,50% – o que significa que estas pesquisas enfatizam as questões 

teóricas que embasam o pensamento da Didática –, poucos projetos na dimensão das condições 

relativas à organização do trabalho pedagógico, e apenas 1 projeto na dimensão dos modos, ou 

seja, as questões práticas, de intervenção, não aparecem como prioridade neste Programa. 

Noà PPGEà B ,à e o t a osà ta à aisà faseà aà di e s oà dosà fu damentos, 

66,67%. Foram apresentados projetos dedicados aos conhecimentos ainda voltados para os 

saberes das teorias, um percentual baixo na dimensão dos modos, 33,33%, que se destina aos 

processos práticos do ensino e da aprendizagem, e ausência de projetos na dimensão das 

condições. Isto mostra a falta de preocupação com projetos que visem uma maior contribuição 

com os processos da organização do ambiente educativo.  

NoàPPGEà C ,à apa e e,à aisà u aà vez,à aà di e s oà dosà fu da e tosà e à í di eà aisà

elevado, 64,29%. Considerando-se os aspectos teóricos que embasam as ações didáticas nos 

projetos de pesquisa, há poucos projetos na dimensão das condições, 26,79%, e muito baixo o 

índice de projetos na dimensão dos modos, 8,93%; equiparando-se com as dimensões 

encont adasà oàPPGEà á .àNesteàP og a aà ueàap ese taàoà aio à ua titativoàdeàp ojetos,àaà

distribuição entre as dimensões poderia ser mais equilibrada. 

Fazendo uma comparação entre os Programas, em sua totalidade, percebemos que os 

três casos estudados concentram seus projetos de pesquisa na dimensão dos fundamentos, 

64,20%, predominando a questão dos conhecimentos teóricos da Didática, de seus saberes e 

dos estudos do estado da arte, índice que também é comprovado na pesquisa de Longarezi e 

Puentes (2010), realizada no Estado de Minas Gerais. São poucos os projetos na dimensão das 

o dições,à , %,àse doà ueàoàPPGEà B à oà o t i uià o à e hu àp ojetoà estaàdi e s o.à
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O que mais chama a atenção é o baixíssimo índice na dimensão dos modos, 11,11%, significando 

a dificuldade das pesquisas em contribuir com o processo das práticas em Didática. 

Assim, nota-se que ainda há muito que pesquisar sobre a intervenção na sala de aula, 

sob o ponto de vista metodológico do processo ensino-aprendizagem, pois compreendemos a 

dimensão dos modos a que possui a menor quantidade de pesquisas como uma alternativa para 

os problemas enfrentados na qualidade do ensino como as dificuldades de aprendizagem, a 

repetência, a evasão, entre outros. Pesquisas na dimensão das condições podem contribuir com 

a organização do trabalho pedagógico, preenchendo as lacunas que a formação inicial pode 

deixar aos profissionais que irão atuar neste ambiente educativo, bem como a participação da 

família e da sociedade na responsabilidade com a educação dos indivíduos nela inseridos. 

A produção intelectual dos docentes dos Programas de Pós-graduação em Educação  

A produção docente é responsável pela formação intelectual do profissional, e 

consequentemente suas contribuições são confiáveis para a relevância científica e social. Assim 

sendo, este quesito também é encontrado na avaliação da CAPES, e, por isto, analisamos com 

está a produção, em torno do meio acadêmico, dos três Programas de Pós-graduação em 

Educação pesquisados, e se corresponde a seus objetivos.  

Deà a o doà o à aà avaliaç oà daàCáPE“,à oà t i ioà deà ,à oàPPGEà á à p oduziuà à

publicações bibliográficas qualificadas, o que corresponde a uma média de 16 

produtos/docente; dos docentes, 93% publicaram, pelo menos, 1 trabalho qualificado, e obteve 

o conceito Muito Bom em relação às publicações dos docentes e à distribuição de produções 

qualificadas por docente, conceito este que prevaleceu na avaliação trienal de 2010. Contudo, 

houve um decréscimo em relação à média de 11,2 produtos/docente, com 61 produtos em 

periódicos, 2 textos integrais e 70 capítulos. 

OàPPGEà B àap ese tou,à aàavaliaç oàt ie alàdeà ,à . àpu li açõesà ualifi adas,à

com uma média de 6,7 produtos/docente, sendo que 100% publicaram, pelo menos, 1 trabalho 

qualificado, e obteve o conceito Muito Bom nas publicações qualificadas,  e o conceito Bom na 

distribuição das publicações. Na avaliação trienal de 2010, o conceito, nos 2 quesitos, foi Muito 

Bom. Houve um aumento na média para 9,2 produtos/docente, e foram produzidos 166 

produtos em periódicos, 44 textos integrais e 149 capítulos. 
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J àoàPPGEà C ,à aàavaliaç oàt ie alàdeà ,àap ese touà àpu li açõesà i liog fi asà

qualificadas, com uma média de 6,0 produtos/docente, sendo que 84% publicaram, pelo menos, 

1 produto qualificado, e obteve o conceito Bom; tanto para as publicações, quanto para a 

distribuição de produções qualificadas por docente. No triênio de 2010, prevaleceu o conceito 

Bom para as publicações, porém houve uma melhoria nas produções qualificadas para Muito 

Bom, com a produção de 131 produtos em periódicos, 11 textos integrais e 131 capítulos, e uma 

média de 7,24 produtos/docente. 

Oà PPGEà á à te ,à e à seuà o poà a ad i o,à à do e tesà aà li haà daà Did ti a,à ueà

perfazem um total de 378 publicações, sendo apenas 73 classificadas, que atendem a área da 

Didática, e atingem um percentual de 19,31%; índice considerado baixíssimo para a 

especificidade, visto que estes profissionais são habilitados para atender uma linha de pesquisa 

em Didática.  

OàPPGEà B àte à àdo e tesà adast ados na linha da Didática, responsáveis pelo total de 

159 publicações apresentadas, sendo que 52 são consideradas da área da Didática, o que 

corresponde a um percentual de 32,70%; índice também considerado muito baixo para atender 

os objetivos desta linha do Programa.  

Oà PPGEà C à te ,à e à seuà o poà a ad i o,à à p ofissio aisà o à u à totalà deà . à

publicações. Destas, 281 atendem à área da Didática, uma média de 21,88%; um índice 

considerado muito baixo, o que mostra que o Programa faz pouca relação entre a linha de 

pesquisa e suas publicações. 

 Fazendo uma análise entre os três Programas, nota-se que atendem à quantidade 

necessária de publicações, conforme a avaliação da CAPES, assim como as publicações 

qualificadas por docente dos Programas, cujo conceito é Muito Bom; exceto em 2007, que o 

PPGEà C ào teveàoà o eitoàBo .àE t eta to,ào se va osà ueàestaàavaliaç oà à ua titativa,àe à

que se verifica somente o quantitativo de publicações por docente e se são qualificadas ou não. 

Diferentemente de nossa avaliação qualitativa, em que verificamos a conformidade da 

publicação com a linha de pesquisa e os objetivos da Didática. Desta forma, em nossos estudos, 

o percentual encontrado pouco condiz com a área em estudo, a Didática. 
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OàPPGEà á àte àu àtotalàdeà àp oduçõesàem Didática, concentradas em maior número 

no campo investigativo, 52 publicações, 71,23%; o que significa que as produções se ocupam de 

temáticas sobre o ensino e a aprendizagem. Em seguida, apresenta um índice muito baixo no 

campo profissional, apenas 15 produções, 20,55%, que relacionam os trabalhos sobre a 

formação e a profissionalização docente, e, por último, 6 publicações no campo disciplinar, 

8,22%, que atendem os trabalhos relativos à Didática, como disciplina acadêmica. Em relação a 

projetos, esta sequência prevalece igual, e o que nos chama a atenção é o fato que, neste 

Programa, não aparece nenhum projeto no campo disciplinar, e, nas produções, um baixo 

número. 

OàPPGEà B àte àu àtotalàdeà àpu li açõesàe àDid ti a,à ueàta àt à oà a poà

investigativo quase sua totalidade, 51 publicações, 98,08%, demonstrando que são enfatizadas 

as publicações que compreendem as relações entre ensino-aprendizagem. Este Programa 

publica quase que somente no campo investigativo, uma vez que apresenta apenas 1 publicação 

no campo profissional, 1,92%, e nenhuma no campo disciplinar. Esta sequência não é a mesma 

que aparece nos campos dos projetos. Nos projetos, apenas 1 no campo disciplinar, enquanto, 

nas publicações, apenas 1 encontra-se no campo profissional; o campo investigativo é quase 

unânime. 

Oà PPGEà C à ap ese taà u à totalà deà à pu li açõesà e à Did ti a,à à oà a poà

investigativo, 86,48%. Em seguida, 26 publicações no campo profissional, 9,25%, e, por último, 

12 publicações no campo disciplinar, 4,27%. Assim, como oàPPGEà á ,àaàse u iaàp evale e.à

Entretanto, foram encontradas publicações no campo disciplinar, que não constam dos projetos, 

o que mostra uma divergência entre o que se propõe a pesquisar com o resultado final, 

publicado. 

 Analisando a totalidade da produção intelectual, por campo, dos três Programas de Pós-

graduação em Educação, verificamos que, das 406 produções, o maior percentual encontra-se 

no campo investigativo, 85,22%, poucas produções no campo profissional, 10,34%, e muito 

poucas no campo disciplinar, 4,43%. Este resultado, assim como o dos projetos, significa que se 

produz muito em um determinado campo, investigativo, relegando-se a necessidade de se 

buscar pesquisas e produções mais diversificadas, em outros campos.  
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OàPPGEà á à ueàte ,àe àsua totalidade 73 produções, 47 concentradas na dimensão 

dos fundamentos, 64,38%, 21 das produções na dimensão das condições, 28,77%, e apenas 5 na 

dimensão dos modos, 6,85%. Assim como nos projetos, este Programa privilegia as produções 

em estudos teóricos, embasados em saberes da Didática. Pouco se produz na dimensão dos 

modos, que mais focaliza as questões das práticas, das formas de efetivar o processo ensino-

aprendizagem. 

OàPPGEà B ,à o àu aàtotalidadeàdeà àpu li ações,à à aàdi e s oàdosàfu da e tos,à

82,69%, 5 na dimensão dos modos, 9,62%, e 4 na dimensão das condições, 7,69%. Assim como 

os projetos, o Programa enfatiza os conhecimentos teóricos na dimensão dos fundamentos. 

Chamou-nos a atenção o fato de, nos projetos, não aparecer a dimensão das condições, estudos 

relativos à organização do trabalho didático e pedagógico, e, nas produções, sim. 

Oà PPGEà C à te ,à e à suaà totalidade,à à pu li ações,à e o t adasà e à aio à

quantidade, 224, na dimensão dos fundamentos, 79,72%. Em seguida, 29 na dimensão dos 

modos, 10,32%, e, por último, 28 na dimensão das condições, 9,96%. Assim como os outros 

Programas, este também prioriza as produções na dimensão dos fundamentos, ligados às 

teorias. Difere dos projetos, uma vez que a dimensão dos modos aparece na frente da dimensão 

das condições. Isto mostra que, apesar de ser um índice ainda muito baixo, este Programa 

começa a atentar para as questões da sala de aula, como espaço de intervenção para a pesquisa. 

 Analisando os três Programas de Pós-graduação em Educação, das 406 publicações, a 

maior parte está concentrada na dimensão dos fundamentos, 314,  equivalente a 77,34%. Em 

seguida, encontram-se 53 publicações na dimensão das condições, 13,05%, e, por último, 39 na 

dimensão dos modos, 9,61%. Estes índices também comprovam a mesma dimensão apontada 

nos estudos de Longarezi e Puentes (2010), no Estado de Minas Gerais, atentando para o fato 

de que ainda há muito que se produzir, publicar e contribuir com os aspectos metodológicos do 

processo ensino-aprendizagem. 

 Os índices apresentados, confirmam um esvaziamento da investigação especificamente 

no campo da Didática. Poucas pesquisas e produções atendem, especificamente, a seu objeto 

de estudo. Predominam, ainda, os estudos teóricos sobre os de intervenção, que são os mais 

necessários a uma mudança de postura docente, para a melhoria da qualidade da educação em 

nosso país. 
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Considerações finais 

A pesquisa desenvolvida permitiu-nos compreender a importância deste tipo de 

estudo para se promover o avanço do conhecimento na ciência da Didática, assim como 

para traçar políticas sobre pesquisa e produção intelectual na área da Didática em 

Programas de Pós-graduação em Educação. Evidenciou-se também que os estudos no 

campo da Didática vêm para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem no 

cotidiano escolar. Sendo assim, pesquisas, nesta área, colaboram, cada vez mais, para a 

qualidade do processo educativo.   

Estudar sobre o estado atual das pesquisas na área da Didática, nestes três 

Programas de Pós-graduação em Educação da região Sul do Brasil, permitiu-nos apontar 

que, no contexto dos casos escolhidos para o estudo, há um grande número de pesquisas; 

porém não atendem plenamente o objeto de estudo da Didática. 

Detectamos, ainda, que as dificuldades encontradas por docentes, no âmbito da 

sala de aula, poderiam estar sendo sanadas com pesquisas voltadas também para os outros 

campos e as outras dimensões da Didática e, principalmente, para a dimensão dos modos, 

em que a prática em si está inserida. 

Estes índices nos mostram que as pesquisas ainda perpetuam o caráter teórico, 

fator que contribui na formação intelectual do pesquisador, nas discussões acadêmicas, 

mas deixa de lado significativas contribuições para a organização do trabalho pedagógico, 

o ambiente educativo que visa o processo de ensino-aprendizagem voltado para as 

práticas pedagógicas, problemas de dificuldade de aprendizagem, evasão escolar e 

repetência, metodologias que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem, fatores que 

ainda são desafios na qualidade da educação.  
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Horizonte: Autêntica, 2010, p. 60-80. 

  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
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Resumo 
O planejamento escolar é um instrumento fundamental na organização do trabalho 
docente, pois o profissional precisa conhecer e compreender a realidade em que está 
vivendo para realizar o seu trabalho diário. A presente pesquisa traz como 
questionamentos no plano anual da disciplina educação física quais os elementos citados 
pelos professores que orientam o trabalho pedagógico? Há coerência entre os objetivos, 
metodologia e os conteúdos de ensino e bibliografia? Traçamos como objetivos 
identificar os elementos que compõem o plano de ensino da disciplina educação física 
nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas municipais da cidade de 
Ituiutaba-MG; avaliar os elementos que compõem o plano de ensino analisando a 
coerência entre eles e contrastar planos de ensino com a proposta da Mariz Curricular 
verificando sua inter-relação. Usamos como base teórica Campos (2011), Libâneo (1994) 
entre outros. Optamos pela pesquisa qualitativa e documental. Como critérios de escolha 
dos documentos utilizamos ser de escola pública municipal e elaborados por egressos do 
curso de educação física da FEIT/UEMG, dados que foram fornecidos pela SME. Temos 
resultados que os planos de ensino ainda faltam ser adaptados a realidade escolar de cada 
escola pesquisada, pois o que encontramos foram cópias da Matriz Curricular. 
 
Palavras-chave: Didática. Plano de Ensino. Educação Física. 

 
Introdução 

O planejamento é uma necessidade em todas as atividades do ser humano, 

principalmente pela complexidade dos problemas enfrentados atualmente. Quanto mais 

complexos forem os problemas, maior é a necessidade de planejamento.  

AЬЬТЦ, Ш “pХКЧОУКЦОЧЭШ ОЬМШХКЫ ц uЦ ТЧЬЭЫuЦОЧЭШ ПuЧНКЦОЧЭКХ ЧК ШЫРКЧТгКхуШ НШ 

trabalho docente, incluindo a previsão de atividades em termos de organização e 

МШШЫНОЧКхуШ ОЦ ПКМО НШЬ ШЛУОЭТЯШЬ О К ЫОЯТЬуШ НШ pЫШМОЬЬШ НО ОЧЬТЧШ”. (PILETTI, 2004, 

p. 61). 

mailto:biancamunique.s@gmail.com
mailto:liliabernardi@yahoo.com.br
mailto:coutinho.claudia@hotmail.com
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O plano de ensino é um roteiro das unidades didáticas para um semestre ou um 

ano todo e é a especificação do planejamento de currículo. É importante que o professor 

planeje, pois irá aprimorar seus conhecimentos e seus instrumentos pedagógicos, através 

da reflexão e pesquisa. O aluno é quem ganhará com esse aprimoramento. 

O que justifica essa pesquisa é a relação com a disciplina Didática da Educação 

Física cursada no 2º período do Curso de Educação Física na área de licenciatura, o que 

proporcionou um grande conhecimento e curiosidade na parte relacionada ao 

Planejamento Escolar. Ainda na observação dos meus estágios, concluí a falta de 

planejamento por parte dos professores de Educação Física, o que gerou um certo 

desconforto na prática pedagógica do professor dessa área..  

Outra justificativa foi a relação com as professoras orientadoras oportunizar a 

minha preocupação com um projeto que havia sido aprovado pela agência de fomento 

cuja temática era voltado para a Abordagem Didática presentes dos Planos de Ensino, 

assim, trouxemos como problemática os questionamentos no plano anual da disciplina 

Educação Física, quais são os elementos citados pelos professores que orientam o 

trabalho pedagógico? Há coerência entre os objetivos, metodologia e os conteúdos de 

ensino e bibliografia?  

Portanto, traçamos como objetivos Identificar os elementos que compõem o plano 

de ensino da disciplina educação física nos anos iniciais do ensino fundamental nas 

escolas públicas municipais da cidade de Ituiutaba-MG; avaliar os elementos que 

compõem o plano de ensino analisando a coerência entre eles; contrastar planos de ensino 

com a proposta da Matriz Curricular do Estado de Minas Gerais verificando sua inter-

relação.  

A presente pesquisa foi embasada nas obras de Libâneo (1994), Piletti (2004), que 

tratam da Didática Geral e Campos (2011) que tem seus estudos apontados para a Didática 

da Educação Física Escolar, além de documentos como a Matriz Curricular. 

           Para efetivação deste estudo optamos pela pesquisa qualitativa e documental. Onde 

foram analisados os planos de ensino da disciplina da Educação Física nas escolas 

públicas municipais nos anos iniciais do ensino fundamental da cidade de Ituiutaba-MG.  
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O que é a Didática e a Didática da Educação Física 

A Didática é uma área da Pedagogia que usa estratégias do ensino para colocar 

em prática as diretrizes da teoria pedagógica da aprendizagem e do ensino. Para que 

desempenhe um papel significativo, ela não deve se reduzir apenas ao ensino de técnicas 

pelas quais deseja que um processo de ensino-aprendizagem seja desenvolvido. 

Para Libâneo (1994, p.52), a Didática é 

[...] uma das disciplinas da pedagogia que estuda o processo de ensino através 
dos seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem – 
para, com o embasamento numa teoria da educação, formular diretrizes 
orientadoras da atividade profissional dos professores.  

A ciência pedagógica se destaca em vários recortes epistemológicos e se apresenta 

como resultados de investigações estudos de vários contextos, gerando um vasto campo 

de conhecimentos em diversas áreas. É analisado nessa ciência o desenvolvimento 

humano a partir do ensinamento dos conhecimentos e o comportamento humano nas 

inter-relações do processo ensino-aprendizagem. Estabelece-se, também, uma análise dos 

aspectos do desenvolvimento humano no plano cognitivo, afetivo e motor. 

Para Campos (2011), a Didática se constitui um elemento da ciência pedagógica 

que trata da ordem das questões do processo ensino-aprendizagem. Pode ser analisada 

pelo enfoque histórico, pode ser analisado por meio de componentes teóricos 

metodológicos e pelo planejamento do ensino, aspecto fundamental. 

Segundo alguns autores, como Castro (1991), Cambi (1999), Libâneo (1994), 

Narodowski (2001), a afirmação é que Jan Amos Comenius (1592-1670), foi um grande 

estudioso do ofício de ensinar e foi exatamente a partir da sua obra Didática Magna, que 

a didática constituiu-se como uma disciplina que tinha por objetivo organizar o ensino 

que deveria ser ampХШ О uЦ НТЫОТЭШ НО ЭШНШЬ. “CШЦОЧТuЬ ПШТ Ш pЫТЦОТЫШ ОНuМКНШЫ К 

formular a idéia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras do 

ОЧЬТЧШ”. (КpuН LIBÂNEO, 1994, p. 58). 

A partir da constituição da disciplina didática, ocorreu em seu discurso histórico 

o desenvolvimento de uma gama imensa de maneiras de analisar e discutir essa disciplina. 

Candau (1995) propõe um repensar da didática, observando que essa discussão se 

ampliasse desde os aspectos instrumentais e filosóficos de tal disciplina.  Ressalta que o 

importante é que se discuta uma didática fundamental, pois no seu entender a didática 
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НОЯОЫп КЬЬuЦТЫ uЦК “ЦuХЭТНТЦОЧЬТШЧКХТНКНО ЧШ pЫШМОЬЬШ НО ОЧЬТЧШ-КpЫОЧНТгКРОЦ”. 

Libâneo (1994), em outra linha de estudo destaca que a didática é uma disciplina 

formadora que contribui nas competências necessárias para o professor desenvolver o seu 

trabalho docente. 

Segundo Campos (2011), não só o aspecto histórico está desgastado como também 

as discussões epistemológicas da Educação Física e a questão de que a Educação Física 

é uma ciência, área do conhecimento ou então uma prática social. Esse desgaste acontece 

porque não há um movimento convergente nas discussões. Não condenam a discussão, 

condena-se a forma enfática e repetitiva que se discute, reduzida a um pequeno grupo de 

estudiosos que acabam inibindo aquelas propostas de discussões da realidade da 

Educação Física Escolar.  

Outro fator que contribui para o desgaste da Educação Física Escolar é o 

despreparo e o desinteresse, em alguns casos, daquele professor que leva a turma para a 

quadra para ministrar uma aula e não se preocupa em ler essas discussões e dar um retorno 

para que evoluam. 

Os manuais técnicos bons para as práticas de alguns professores precisam ser 

usados com cautela, pois é possível que engessem o trabalho do professor e efetive, de 

certa forma, uma prática excludente. Mas, a característica predominante da Educação 

Física Escolar é a sua prática que muitas vezes exige uma teoria dinâmica e em muitos 

casos deverá ser construída durante a prática e renovada a todo instante. Dessa forma, o 

manual técnico acaba sendo a saída mais adequada. Uma solução simples é adequar esses 

manuais para instrumentos mais elaboradas, contendo reflexões que possibilite a criação 

e inovação e leve elemento técnico-metodológico que esteja pronto para o professor 

aplicar. (CAMPOS, 2011). 

Ao escrever sobre a prática da Educação Física Escolar, se desencadeia um fato 

recorrente para uma reflexão filosófica sobre a prática, considerando que o 

desenvolvimento dos conhecimentos da disciplina na escola se fundamenta em uma 

prática efetiva.  

Pode-ЬО НТгОЫ ЪuО Ш ЭЫКЛКХСШ НШ pЫШПОЬЬШЫ НО EНuМКхуШ FíЬТМК EЬМШХКЫ ц “ЛЫКхКХ” 

e sobressai no momento de sua prática pedagógica uma subversão da teoria oficial, 

requerendo, do educador, ações inusitadas, dinâmicas, submetidas ás formulações de 
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teorias, naquele momento, para solucionar variados tipos de problemas que estão 

relacionados ao tempo, ambiente pedagógico, aos recursos materiais, e envolvendo os 

aspectos humanos dos alunos nas suas dimensões cognitivas, afetivo-social e motora. 

Esses acontecimentos que se apresentam em vários momentos da aula simultaneamente 

são diferentes da prática docente daquele professor da sala de aula e dos comportamentos 

do aluno na sala de aula em que a prevalência recai, sobremaneira, na sua dimensão 

cognitiva e a um maior controle do ambiente pelo professor na sala de aula. (CAMPOS, 

2011). 

Muitas vezes, um ou outro professor invoca o Freire, o Piaget, o Vigotsky para 

que possam dar uma resposta a um ou outro fato ocorrido, para que se tome uma medida 

adequada de solução do problema que acontece ali, naquele momento, e nem sempre essas 

explicações teóricas desses mestres trazem a solução. Às vezes é preciso buscar elementos 

da vida cotidiana, da experiência de pai, de cidadão do mundo para resolver o problema. 

Às vezes, durante a aula de Educação Física Escolar, tamanho é o problema que o 

pЫШПОЬЬШЫ ЧК ЯОЫНКНО, КЧНК ОЪuТХТЛЫКЧНШ ЧШ “ПТШ НК ЧКЯКХСК”. (CAMPOS, 2011). 

Isso não exclui as teorias e os estudos acadêmicos, mas poderá levar o professor 

a uma nova reflexão e também indicar que estando em um campo atuando numa quadra, 

é preciso repensar seu papel, planejá-lo e estabelecer objetivos, conhecimentos, 

metodologias e formas de avaliar suas ações de maneira mais reflexiva e com fins reais 

da importância da Educação Física no processo ensino-aprendizagem educacional. 

(CAMPOS, 2011). 

Segundo Caparroz, (1997, apud CAMPOS, 2011, p. 35)  

os interlocutores teóricos que estão na Educação Física Escolar ao tentar 
explicá-la, formulando as suas teorias, fizeram suas interlocuções teóricas, 
tendo por base a Educação Física, ao invés de buscar os fundamentos dessas 
teorias nas ciências pedagógicas da Educação. 

Com isso, emerge uma enorme dificuldade para caracterizá-lo como componente 

curricular, pois se cria uma distância muito grande entre a Educação Física Escolar e os 

aspectos pedagógicos necessários de caracterização dela como componente curricular. 

Em uma análise empírica da prática docente exercida nas escolas brasileiras, 

percebe-se que o professor de Educação Física é mais um aplicador de atividades físico-
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corporais do que um educador, embasado em um planejamento integrado efetivamente a 

um projeto pedagógico escolar. 

 

O Planejamento no âmbito da Didática 

A DТНпЭТМК GОЫКХ “ОЬЭuНК ШЬ pЫТЧМípТШЬ, КЬ ЧШЫЦКЬ О КЬ ЭцМЧТМКЬ ЪuО НОЯОЦ ЫОРuХКЫ 

qualquer tipo de ensino, para qualquer tipo de aluno. Dá-nos uma visão geral da atividade 

НШМОЧЭО”. (PILLETI, 2004, p. 43). 

A Didática Especial ou Didática Específica estuda aspectos científicos de uma 

determinada disciplina ou faixa escolaridade, assim, de acordo com Pilleti (2004, p. 43): 

Analisa os problemas e as dificuldades que o ensino de cada disciplina 
apresenta e organiza os meios e as sugestões para resolvê-los. Temos as 
didáticas especiais das línguas (francês, inglês etc.) e as didáticas especiais das 
ciências (física, química, etc.).   

A Didática e a Metodologia estudam os métodos de ensino. Porém, há uma 

diferença quando ao ponto de vista de cada uma. A Metodologia “ОЬЭuНК ШЬ ЦцЭШНШЬ НО 

ОЧЬТЧШ, ШЬ МХКЬЬТПТМКЧНШ О ШЬ НОЬМЫОЯОЧНШ ЬОЦ ПКгОЫ УuíгШ НО ЯКХШЫ”. Jп К DТНпЭТМК, “ПКг 

um julgamento ou uma crítica do valor dos métodos de ensino. Entende-se que a 

Metodologia nos dá juízos da realidade, e a Didática nos dá juízos НО ЯКХШЫ”. (PILLETI, 

2004, p. 43). 

É possível ser metodologista sem ser didático, mas não se pode ser didático sem 

ser metodologista, pois não se deve julgar sem conhecer. Desta forma, o estudo da 

Metodologia é importante, pois para que se escolha o método mais adequado é preciso 

conhecer os métodos existentes. (PILLETI, 2004). 

O planejamento escolar é um exercício eficiente na ação docente, pois ajuda o 

educador a se preparar para o processo de ensino. Com este planejamento o professor tem 

menos chances de se deparar com os imprevistos e em conseqüência disso, evita as 

improvisações no seu cotidiano escolar. Quando planeja, o educador se torna mais 

preparado e consciente para seu exercício profissional. 

A importância desse planejamento se dá, segundo Libâneo (1994, p. 223), 

através de suas funções que se constitui na facilidade que proporciona na 
preparação das aulas; quando deixa claros os princípios, diretrizes e 
procedimentos; quando assegura a racionalização, a organização e a 
coordenação do trabalho docente; ao prever também os objetivos, conteúdos e 
métodos a partir da consideração das exigências postas pela realidade social. 

Ele acrescenta:  
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O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos 
objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo 
de ensino. O planejamento é um meio de se programar as ações docentes, mas 
é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. 
(LIBÂNEO, 1994, p.221). 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 

ПШЫЦuХпЫТШЬ pКЫК МШЧЭЫШХО КНЦТЧТЬЭЫКЭТЯШ; ц, КЧЭОЬ, “К КЭТЯТНКНО МШЧЬМТОЧЭО НО pЫОЯТЬуШ НКЬ 

ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e tendo como referência 

pОЫЦКЧОЧЭО КЬ ЬТЭuКхõОЬ НТНпЭТМКЬ МШЧМЫОЭКЬ”. (LIBÂNEO, 1994, p.222). 

 

O plano de ensino 

  O plano de ensino é um instrumento que compreende o processo ensino/ 

aprendizagem por completo durante todo o ano escolar.  

Para Libâneo (1994, p. 232):  

O plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano 
ou semestre. É denominado também plano de curso ou plano de unidades 
didáticas e contém os seguintes componentes: justificativa da disciplina em 
relação aos objetivos da escola; objetivos gerais; objetivos específicos, conteúdo 
(com a divisão temática de cada unidade); tempo provável e desenvolvimento 
metodológico (atividades do professor e dos alunos). 

Para Piletti (2004, p. 62), pode-ЬО НТгОЫ ЪuО Ш “pХКЧОУКЦОЧЭШ de ensino é a 

especificação do planejamento de currículo. É o que o educador fará na sala de aula, para 

ХОЯКЫ ШЬ КХuЧШЬ К КХМКЧхКЫ ШЬ ШЛУОЭТЯШЬ ОНuМКМТШЧКТЬ pЫШpШЬЭШЬ”.  

Um planejamento de ensino, de acordo com Campos (2011, p. 123), deve conter 

os seguintes tópicos:  

Objetivos gerais: é a meta a ser alcançada no final do processo ensino-
aprendizagem. Utilizam-ЬО ЯОЫЛШЬ “КЛОЫЭШЬ” ЪuО НОЭшЦ МШЧМОТЭШЬ ЦКТЬ КЦpХШЬ 
e distantes do momento inicial que se encontra o aluno no processo. 
Objetivos específicos: São estabelecidos a partir dos objetivos educacionais. 
São parciais que somados contemplarão o alcance do objetivo geral. 
Conteúdos/ conhecimentos: são os conhecimentos que serão trabalhados ao 
longo do período escolar, respeitando as capacidades motoras, cognitivas e 
sócio-afetivas correspondentes à faixa etária do aluno. 
Procedimentos metodológicos: O modo como será feito no processo de ensino. 
As metodologias de ensino predominantes são aquelas buscam basear-se na 
interatividade entre professor e alunos. 
Avaliação: Que possibilite de alguma maneira verificar até que ponto os 
objetivos foram alcançados. Na Educação Física, a avaliação é desprestigiada, 
considerando que o trabalho pedagógico é baseado em atividades práticas e, 
nem todas às vezes, o professor deixa claros os objetivos e finalidades da 
disciplina. 
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No entanto para a elaboração desse planejamento de ensino é preciso ter 

conhecimento do planejamento escolar e ter consciência de que podem existir projetos 

relacionados a esse planejamento; conhecer e analisar de forma crítica os planos oficiais 

dos organismos que gestam a educação de cada localidade; fazer um diagnóstico da 

realidade enfrentada pela escola, analisando localização, nível socioeconômico de pais e 

alunos e da disponibilização de recursos para a Educação Física Escolar; e, por fim, 

analisar as tendências atuais da Educação Física Escolar, bem como, qual abordagem 

mais adequada a se fazer no ensino local onde acontecerão as aulas, elaborar e aplicar 

conhecimentos da área que esteja condizente com a demanda e realidade do aluno. 

 

Metodologia 

Para efetivação deste estudo optamos pela pesquisa qualitativa e documental. 

Sendo analisados os Planos de Ensino da disciplina de Educação Física nas escolas 

públicas municipais nos anos iniciais do ensino fundamental da cidade de Ituiutaba-MG, 

como documentos que foram fontes de estudo/análise.  

Como critérios de escolha dos documentos, optamos por ser de escola pública 

municipal e elaborados por egressos do Curso de Educação Física da FEIT/UEMG. 

           Foi realizada uma visita à Secretaria Municipal de Educação de Ituiutaba-MG, para 

solicitar uma lista de professores que atuam na disciplina de Educação Física e que 

trabalham em escolas públicas municipais, nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Através desta lista foi possível localizar os professores e a escola onde trabalham.  

Foi estabelecido um contato por e-mail para o envio do pedido para entrar em 

contato com os professores da disciplina de Educação Física solicitando autorização para 

pesquisar seus Planos de Ensino, aonde encontramos dois professores que atendiam aos 

quesitos da pesquisa.  

Em seguida enviamos para o e-mail dos professores selecionados um comunicado 

sobre o projeto e a necessidade de pesquisar os seus Planos de Ensino. Uma primeira 

visita às escolas selecionadas foi feita para que pudéssemos conhecer melhor o professor 

e seu espaço de trabalho e mais uma vez ressaltar o objetivo do projeto e a importância 

da disponibilidade do Plano de Ensino. 
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Uma segunda visita foi realizada para recolher os Planos de Ensino para a 

iniciação da parte de análise desses documentos. 

          Com o Plano de Ensino em mãos, iniciamos a parte de análise de dados buscando 

os elementos que compõem esses planos e analisando a coerência entre eles. Com base 

no referencial teórico apresentamos os dados abaixo. 

  

Análise de dados 

De acordo com os critérios adotados na metodologia para a escolha do público 

alvo, foram identificados dois professores egressos do curso de Educação Física da 

FEIT/UEMG que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas 

municipais de Ituiutaba-MG. 

Para manter o sigilo da pesquisa identificaremos as escolas como Escola A e 

Escola B e seus respectivos professores; Professor A e Professor B. 

O Plano de Ensino da Escola A identificamos em seu cabeçalho que possui 

somente a identificação da escola, o período de vigência do ano letivo 2015, e os anos 

escolares do referido plano.  

No Plano de Ensino da Escola B apresenta em seu cabeçalho mais detalhado 

contendo o nome da escola, o ano letivo, a turma, a disciplina, o turno, a professora, a 

supervisora, o diretor e o vice-diretor.  

O segundo item que analisamos foi em relação à ementa ou justificativa da 

disciplina de Educação Física. Nenhum dos planos das escolas possui esse quesito, assim 

compreendemos uma lacuna nos passos de um plano de ensino completo que de acordo 

com Libâneo (1994, p. 233): 

Este tópico do plano de ensino deve responder à seguinte pergunta: qual a 
importância e o papel da matéria de ensino no desenvolvimento das 
capacidades cognoscitivas dos alunos? Em outras palavras para que serve 
ensinar tal matéria?  
A justificativa pode ser iniciada com considerações sobre as funções sociais e 
pedagógicas da educação escolar na nossa sociedade, tendo em vista explicitar 
os objetivos que desejamos alcançar no trabalho docente com os alunos. Em 
seguida, descrevem-se brevemente os conteúdos básicos da disciplina para 
indicar para que serve o que se vai ensinar. Com isso se vão definindo os 
objetivos prioritários, tendo em vista a sua relevância social, política, 
profissional e cultural. Finalmente, trata-se de explicitar as formas 
metodológicas para atingir os objetivos, com base nos princípios didáticos 
gerais e no método próprio de cada disciplina, tendo em vista a assimilação 
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ativa dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas 
dos alunos. 

Em resumo, a justificativa da disciplina responderá a três questões básicas do 

processo didático: o por quê, o para quê e o como. Este primeiro passo facilitará 

enormemente nos passos seguintes da elaboração do plano.  

O próximo quesito analisado é em relação aos objetivos. No Plano de Ensino da 

Escola A esse quesito também não foi encontrado.   

Já no Plano de Ensino da Escola B foi encontrado o objetivo geral que trata: 

Contribuir com a educação compreendida como o processo de formação 
humana que valoriza não só o domínio de conhecimentos, competências e 
habilidades, sejam intelectuais ou motoras, mas, também, a formação estética, 
política e ética dos educandos, um processo integral de formação humana. 
Contribuir com a construção de conhecimentos sobre o corpo e suas práticas 
construídas pelos homens e mulheres ao longo de sua história, tendo em vista 
uma formação humana e cidadã, consciente, crítica, sensível e transformadora. 
Estimular o desenvolvimento psicomotor e despertar a criatividade, além de 
contribuir para a formação integral do aluno utilizando-se de atividades físicas 
para o desenvolvimento de suas habilidades. Conhecer, valorizar, apreciar e 
desfrutar de algumas das diferentes manifestações de cultura corporal presente 
no cotidiano. Nesse contexto, a Educação Física é desafiada a propiciar ao 
aluno oportunidades de: aprender a conhecer e a perceber, aprender a conviver, 
aprender a ser, aprender a viver. (PLANO DE ENSINO DA ESCOLA B, 2015, 
p. 1). 

Em relação aos objetivos, Libâneo (1994, p. 235): 

Ao escrever a justificativa da disciplina, o professor traçou a orientação geral do 
seu plano explicitando a importância e o seu papel no conjunto do plano da 
escola, o que espera que os alunos assimilem após o estudo da disciplina e as 
formas para atingir esse propósito. Agora, partindo dos conteúdos, fixará os 
objetivos específicos, ou seja, os resultados a obter do processo do transmissão-
assimilação ativa de conhecimentos, conceitos, habilidades. Uma vez redigidos, 
os objetivos específicos vão direcionar o trabalho docente tendo em vista 
promover a aprendizagem dos alunos. Passam, inclusive, a ter força para a 
alteração dos conteúdos e métodos. Na redação, o professor transformará tópicos 
das unidades numa proposição (afirmação) que expresse o resultado esperado e 
que deve ser atingido por todos os alunos ao término daquela unidade temática. 
Na redação dos objetivos específicos, o professor pode indicar também as 
atitudes e convicções em relação à matéria, ao estudo, ao relacionamento 
humano, à realidade social (atitudecientífica, consciência crítica, 
responsabilidade, solidariedade etc.). Embora dificilmente possam ser 
transformados em proposições expressando resultados, esses itens fazem parte 
dos objetivos e tarefas docentes.  

O próximo quesito a ser analisado é em relação aos conteúdos. Na leitura realizada 

para análise observamos que ambas as Escolas trazem os mesmos dados e que estão em 

conformidade com a Matriz Curricular da disciplina Educação Física (data): eixos, 

capacidades, conteúdos, recurso ou estratégia de ensino e o ciclo inicial. 

Quadro 1: Divisão dos conteúdos da Escola A. 
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Ano Escolar: 1º ao 3º ano 
Eixos Capacidades Conteúdos 

1. Jogos pré-desportivos 1.1 Conhecer a história de cada 
modalidade pré-desportiva.  

História das modalidades pré- 
desportivas. 

 1.2 Executar os elementos básicos 
de cada modalidade pré-desportiva 
ludicamente.   

Elementos básicos de cada 
modalidade pré-desportiva. 

 1.3 Conhecer os objetivos e regras 
dos jogos pré-desportivos usados. 

Regras e objetivos dos jogos pré-
desportivos. 

 1.4 Organizar autonomamente 
alguns jogos pré-desportivos. 

Organização de jogos pré-
desportivos. 

 1.5 Compreender os jogos pré-
desportivos como opção de lazer. 

Brincadeiras livres. 
 

 1.6 Compreender os jogos pré-
desportivos como opção de respeito 
às diferenças. 

Jogos pré-desportivos na 
construção do respeito às 
diferenças.  

 1.7 Compreender e identificar o 
vestuário adequado para a prática da 
educação física. 

Vestuário adequado: uma 
necessidade para prática 
desportiva. 

 1.8 Reconhecer o potencial dos 
jogos pré-desportivos no 
desenvolvimento de atitudes e 
valores.  

Desenvolvimento de atitudes e 
valores na prática de jogos. 
 

2. Jogos e brincadeiras. 2.1 Vivenciar e diferenciar os jogos 
e as brincadeiras de cada tema. 
(jogos de salão, jogos de raquete, 
jogos pré-desportivos, jogos 
populares). 

Jogos e brincadeiras e sua 
importância no desenvolvimento 
do aluno. 
 

 2.2 (Re) construir jogos e 
brincadeiras. 

Criação e reconstrução de jogos. 

 2.3 Compreender que as 
brincadeiras proporcionam alegria e 
descontração. 

Jogos e brincadeiras: alegria e 
descontração.  
 

 2.4 Utilizar as brincadeiras e os 
jogos como fonte de 
desenvolvimento individual e por 
equipe. 

Jogos e brincadeiras: fonte de 
desenvolvimento da criança.  

3. Danças e movimentos 
expressivos. 

3.1 Articular o gesto com sons e 
ritmos produzidos pelo corpo, por 
diferentes objetos e instrumentos 
musicais. 

Articulação entre gesto e ritmo: 
expressão corporal. 
 

 3.2 Vivenciar movimentos em 
diferentes ritmos. 

Ritmos e seus movimentos. 

 3.3 Expressar sentimentos e ideias 
utilizando as múltiplas linguagens 
do corpo.  

Sentimentos e ideias e as múltiplas 
linguagens do corpo. 

 3.4- Vivenciar a dança e eventos 
escolares. 

Festival de dança na escola. 

 3.5- Reconhecer a qualidade dos 
movimentos nas atividades rítmicas 
e expressivas quanto, ao ritmo, à 
velocidade, intensidade e a fluidez. 

Ritmo e movimento. 
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 3.6- A criança deve ser capaz de 
criar e executar pequenas 
coreografias, partindo de temas e/ou 
musicais: dança dos bichos, dança 
das frutas, desafio musical. 

Composição de pequenas 
coreografias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação à Escola B temos o seguinte Quadro: 

Quadro 2: Divisão dos conteúdos da Escola B. 

Ano Escolar: 1º ao 3º ano 
Período: 1º Bimestre 

Eixos Capacidades Conteúdos 
1. Jogos pré-desportivos. 1.1- Conhecer a história de cada 

modalidade esportiva. 
Conteúdos: História das 
modalidades pré-desportivas 

História das modalidades pré-
desportivas. 

 1.2- Executar os elementos 
básicos de cada modalidade pré-
desportiva ludicamente. 

Elementos básicos de cada 
modalidade esportiva. 

2. Jogos e Brincadeiras. 2.1- Vivenciar e diferenciar os 
jogos e brincadeiras de cada tema. 
(jogos de salão, jogos de raquete, 
jogos pré- desportivos, jogos 
populares). 

Jogos e brincadeiras e sua 
importância no desenvolvimento 
do aluno 

3. Danças e movimentos 
expressivos 

3.1- Articular o gesto com sons e 
ritmos produzidos pelo corpo, por 
diferentes objetos e instrumentos 
musicais. 

Articulação entre gesto e ritmo: 
expressão corporal 

Período: 2º Bimestre 
1. Jogos pré-desportivos 1.3- Conhecer os objetivos e 

regras dos jogos pré-desportivos 
usados 

Regras e objetivos dos jogos pré- 
desportivos. 

 1.4-Organizar autonomamente 
alguns jogos pré-desportivos 

Organização de jogos pré-
desportivos. 

2. Jogos e brincadeiras. 2.2- (Re) construir jogos e 
brincadeiras 

Criação e reconstrução de jogos. 

3. Danças e movimentos 
expressivos. 

3.2- vivenciar movimentos em 
diferentes ritmos. 
Conteúdos: ritmos e seus 
movimentos 

ritmos e seus movimentos 

 
 

3.3- Expressar sentimentos e 
ideias utilizando as múltiplas 
linguagens do corpo. 

Sentimentos e ideias e as 
múltiplas linguagens do corpo. 

Período: 3º Bimestre 

1. Jogos pré-desportivos. 1.5- Compreender os jogos pré-
desportivos como opção de lazer. 

Brincadeiras livres. 

 1.6- Compreender os jogos como 
opção de respeito às diferenças 

Jogos pré-desportivos na 
construção do respeito as 
diferenças. 
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2. Jogos e brincadeiras. 
 

2.3- Compreender que as 
brincadeiras proporcionam 
alegria e descontração.  

Jogos e brincadeiras alegria e 
descontração. 

3. Danças e movimentos 
expressivos 

3.5- Reconhecer a qualidade dos 
movimentos nas atividades 
rítmicas e expressividades 
quanto, ao ritmo, à velocidade, a 
intensidade e a fluidez.  

Ritmo e movimento. 

Período: 4º Bimestre 
1. Jogos pré-desportivos. 1.7- Compreender e identificar o 

vestuário adequado para a prática 
da educação física. 

Vestuário adequado: uma 
necessidade para prática 
desportiva 

 1.8- Reconhecer o potencial dos 
jogos pré-desportivos no 
desenvolvimento de atitudes e 
valores. 

Desenvolvimento de atitudes e 
valores na prática de jogos. 
 

2. Jogos e brincadeiras. 
 

2.4- Utilizar as brincadeiras e os 
jogos como fonte de 
desenvolvimento individual e por 
equipe.  

Jogos e brincadeiras fonte de 
desenvolvimento da criança. 
 

3. Danças e movimentos 
expressivos. 
 

3.6- Compor pequenas 
coreografias a partir de temas 
materiais ou música. 

Composição de pequenas 
coreografias.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Ainda na escola B, foram disponibilizados os Planos de Ensino do 4º e 5º ano do 

ensino fundamental, conforme o Quadro abaixo; 

Quadro 3: Divisão dos conteúdos da Escola B. 

Ano Escolar:  4º ao 5º ano 

Período: 1º Bimestre 

Eixos Capacidades Conteúdos 
1. Esporte. 1.1- Conhecer a história dos 

esportes e compreender o esporte 
como direito social.  

História dos esportes 

 1.2- Identificar o esporte como 
elemento da cultura corporal. 

- 

 1.3- Identificar o lúdico na 
prática esportiva 

Diferença entre a prática 
esportiva educacional, de 
rendimento de participação.  

 1.4- Compreender a 
possibilidade do esporte como 
opção de lazer. 

- 

 1.5- Reconhecer e diferenciar 
cada modalidade. 

- 
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 1.6- Aplicar os elementos 
técnicos básicos de cada 
modalidade em situação de 
jogos. 

Elementos técnicos básicos. 
 
 

2.Jogos e brincadeiras 2.1- Compreender a importância 
dos jogos e brincadeiras 

- 

 2.2- conhecer e vivenciar as 
regras dos jogos e brincadeiras. 

O brincar na vida dos alunos. 

 2.3- Diferenciar e vivenciar 
jogos e brincadeiras de cada 
tema 

- 

3. Dança e movimentos 
expressivos. 
 

3.1- Vivenciar o movimento em 
diferentes ritmos. 

O corpo na dança e nos 
movimentos expressivos 

 3.2- Articular o gesto com sons e 
ritmos produzidos pelo corpo, 
por diferentes objetos e 
instrumentos musicais 

- 

 3.3-Expressar sentimentos e 
ideias utilizando as múltiplas 
linguagens do corpo. 
 

- 

 Período: 2º Bimestre  

1. Esporte. 
 

1.7- Manifestar a apropriação 
das ações corporais através de 
controle das ações motoras 
fundamentais de locomoção, 
estabilização e manipulação.  

- 

 1.8- Reconhecer a importância 
da prática da atividade física para 
o desenvolvimento global das 
pessoas. 

- 

 1.9- entender que o esporte é uma 
maneira de manter a saúde. 

Riscos e benefícios da prática 
Esportiva. 

 1.10- Conhecer seus limites e 
possibilidades corporais, com 
autonomia. 

- 

 1.11- Reconhecer as alterações 
provocadas pelo esforço físico 
(cansaço, elevação dos 
batimentos cardíacos) e saber por 
que elas ocorrem. 

- 

 1.12- Compreender a- relação 
entre alimentação e a prática da 
atividade física. 

- 

2. Jogos e brincadeiras 2.4- Conhecer a origem dos 
jogos e brincadeiras 

O brincar na vida dos alunos. 
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 2.5- Compreender as regras, sua 
funcionalidade e implicações em 
jogos e brincadeiras. 

Jogos populares; Jogos 
esportivos; Jogos de salão 

 2.6- Valorizar a ludicidade, a 
inclusão e a socialização 

- 

 2.7- Identificar valores éticos nos 
jogos e brincadeiras da 
comunidade local. 

- 

3.Dança 3.4- Conhecer as possibilidades 
do corpo da dança: impulsionar, 
dobrar, flexionar, contrair, 
elevar, alongar, relaxar, dentre 
outras. 

- 

 3.5- Compor pequenas 
coreografias a partir de temas, 
materiais ou musicais. 

Criação e improvisação 

 3.6- Vivenciar a dança nos 
eventos escolares 

- 

 Período: 3º Bimestre  

1. Esporte 1.13- Compreender a 
importância da atividade física 
na prevenção e no tratamento da 
obesidade. 

Hidratação e vestuário. 

 1.14- Analisar os padrões de 
estética, beleza e saúde como 
parte da cultura que os produz e 
criticar o consumismo.  

- 

 1.15- Conhecer os efeitos da 
hidratação no organismo durante 
as práticas esportivas, inclusivas 
durante as aulas de Ed. Física. 

Importância do esporte no 
desenvolvimento de atitudes. 
 

 1.16- Aplicar os conhecimentos 
sobre a hidratação durante as 
atividades físicas. 

- 

 1.17- Compreender os benefícios 
do uso do vestuário adequado 
para a prática da atividade 
esportiva. 

- 

 1.18- Analisar a importância dos 
conhecimentos da Educação 
Física no seu cotidiano e como 
eles podem modificar ou não as 
suas ações e interações nos 
diferentes tempos e espaços. 

- 

2. Jogos e brincadeiras. 
 

2.8- Identificar e valorizar os 
jogos e brincadeiras da 
comunidade local. 

O brincar na vida dos alunos 
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 2.9- Ser capaz de participar dos 
jogos e brincadeiras e também 
modificá-los ou inventar outras 
formas de uma situação 
problema. 

- 

 2.10- Construir materiais para a 
vivência de jogos e brincadeiras. 

- 

3. Dança 3.7- Reconhecer a pluralidade 
das manifestações culturais na 
dança em nosso país. 

A diversidade cultural das 
danças brasileiras. 

 3.8- Compreender a dança como 
meio de desenvolvimento de 
valores e atitudes-afetividade, 
confiança, criatividade, 
sensibilidade, respeito às 
diferenças, inclusão. 

Dança como meio de 
desenvolvimento de valores e 
atitudes. 
 

 3.9- Vivenciar diferentes 
manifestações culturais da 
dança. 

- 

 Período: 4º Bimestre  
1. Esporte 1.19- Compreender o esporte 

como espaço de respeito ás 
diferenças. 

Hidratação e vestuário. 

 1.20- Identificar o esporte como 
meio de superação de limitações. 

- 

 1.21- Reconhecer o potencial do 
esporte no desenvolvimento de 
atitudes e valores-solidariedade, 
respeito, autonomia, confiança e 
liderança 

Importância do esporte no 
desenvolvimento de atitudes. 

 1.22- Adotar atitudes éticas em 
qualquer situação de prática 
esportiva. 

- 

 1.23- Manter o respeito mútuo, a 
dignidade e a solidariedade em 
situações lúdicas e esportivas. 

- 

 1.24- Identificar a influência da 
mídia nas variadas modalidades 
esportivas. 

Esporte e mídia. 

2. Jogos e brincadeiras. 2.11- Organizar jogos 
brincadeiras e atividades lúdicas. 

O brincar na vida dos alunos. 

 2.12- Participar de competições 
como campeonatos, olimpíadas, 
etc.. 

Jogos populares; Jogos 
esportivos; Jogos de raquete; 
Jogos de salão. 

 2.13- Conhecer jogos e 
brincadeiras de outras culturas.  

Capoeira. 
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3. Dança 3.10- Identificar a dança como 
possibilidade de superação de 
preconceitos. 

Dança como meio de 
desenvolvimento de valores e 
atitudes 

 3.11- Compreender as relações 
sociais entre homens e mulheres 
na dança. 

Dança e relações de gênero. 

 3.12- Identificar a influência da 
mídia nas formas de dançar 

Dança e mídia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme mostra as tabelas acima, os quadros encontrados nos Planos de Ensino 

são os mesmos da Matriz Curricular. (SEEMG, s/d, p. 4-15).  

O último quesito que analisamos foi a avaliação e esse tópico foi encontrado 

ЬШЦОЧЭО ЧК EЬМШХК B, “SОЫп ПОТЭК КЭЫКЯцЬ de observação e anotações nas aulas práticas e 

ЭОяЫТМКЬ О ЫОРТЬЭЫШ ОЦ ПТМСКЬ ТЧНТЯТНuКТЬ”. (PLANO DE ENSINO DA ESCOLA B, 2015, 

p. 2). 

Em Educação Física Escola Campos (2011, p. 123) considera que a avaliação:  

É sempre desprestigiada, considerando-se que, o trabalho pedagógico é baseado 
ОЦ КЭТЯТНКНОЬ “pЫпЭТМКЬ” О, ЧОЦ ЬОЦpЫО, Ш pЫШПОЬЬШЫ НОПТЧО МХКЫКЦОЧЭО КЬ 
finalidades da disciplina. É extremamente importante ao estabelecer o processo 
de avaliação, considerar o seguinte: a) objetivos propostos e conteúdos 
trabalhados; b) critérios claros e relacionados com os temas; c) as referências 
para uma avaliação estão relacionadas aos aspectos: motor (as atividades físicas), 
socioafetivo (valores humanos) e cognitivo (reflexão sobre a ação motora).  
Técnicas de avaliação: observação, registro (portfólio); seminário e avaliação 
escrita (depende da fase de ensino). 

          É preciso lembrar que a avaliação é feita no início (o que o aluno sabe antes do 

desenvolvimento de mКЭцЫТК ЧШЯК), НuЫКЧЭО О ЧШ ПТЧКХ НО uЦК КЭТЯТНКНО НТНпЭТМК. “A 

avaliação deve conjugar variadas formas de verificação, podendo ser informal, para fins 

de diagnóstico e acompanhamento do progresso dos alunos, e formal, para fins de 

atribuição de notas ou coЧМОТЭШЬ”. (LIBÂNEO, 1994, P. 242). 

           AЯКХТКхуШ ц Ш “pЫШМОЬЬШ pОХШ ЪuКХ ЬО НОЭОЫЦТЧКЦ Ш РЫКu О К ЪuКЧЭТНКНО НО 

resultados alcançados em relação aos objetivos, considerando o contexto das condições 

ОЦ ЪuО Ш ЭЫКЛКХСШ ПШТ НОЬОЧЯШХЯТНШ”.  (PILETTI, 2004, P. 69). 

Na avaliação é importante considerar a necessidade de:  

Avaliar continuamente o desenvolvimento do aluno. 
Selecionar situações de avaliação diversificadas, coerentes com os objetivos 
propostos. 
Selecionar e/ou montar instrumentos de avaliação. 
Registrar os dados da avaliação 
Aplicar critérios aos dados de avaliação. 
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Interpretar resultados da avaliação. 
Comparar os resultados com os critérios estabelecidos (feedback). 
Utilizar dados da avaliação no planejamento. (PILLETI, 2004, p.62). 

O feedback precisa ser visto como retroinformação para o professor sobre o 

andamento do seu trabalho. Assim, a avaliação se desloca do plano da competição entre 

professor e aluno, para significar a medida real do conhecimento, tornando se menos 

arbitrária. 

 

Considerações finais 

          Para início da pesquisa de campo e análise dos Planos de Ensino buscamos uma 

lista com a relação de todos os professores de Educação Física atuantes no ensino 

fundamental na rede pública municipal da cidade de Ituiutaba-MG. Constatamos que de 

23 professores apenas 2 são egressos do curso de Educação Física da FEIT/UEMG, 

atendendo ao quesito da pesquisa. Após encontrarmos os professores selecionados, houve 

dificuldade por parte deles em nos disponibilizar os planos de ensino para análise. 

Estabelecemos contatos por e-mail, onde não tivemos retorno. Com isso, foram realizadas 

visitas nas escolas para recebimento dos Planos de Ensino. 

         Ao analisarmos os elementos que compõe os planos de ensino, constatamos que 

faltam muitas lacunas do preenchimento de um simples cabeçalho até a inserção de 

conteúdos adaptados a realidade escolar, pois os planos estão iguais a Matriz Curricular. 

Percebe-se assim, que o documento serve apenas para cumprir a parte pedagógica da 

Escola.  

 Assim, a pesquiЬК НОТбК ОЦ КЛОЫЭШ pКЫК “ОЬМuЭКЫ” К ЯШг НОЬЬОЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ ОЦ 

saber qual a dificuldade enfrentada para a realização desse planejamento.         
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Resumo: A baixa qualidade da educação brasileira é uma constatação incômoda. Alunos que 
não aprendem, professores desesperançados, altas taxas de evasão, alto índice de 
analfabetismo funcional, entre outros resultados. As causas e possíveis soluções apresentadas 
para os problemas são variadas, tendo em vista a complexidade do assunto. Esse artigo 
intende apresentar a Didática Desenvolvimental da Atividade como uma possibilidade para 
mudar o quadro atual. Para tanto, elenca os paradigmas educacionais dominantes no contexto 
escolar brasileiro e apresenta a Didática Desenvolvimental da Atividade, suas bases e conceitos 
teóricos. Tendo como um de seus principais referenciais teóricos a Psicologia Histórico-cultural 
fundamentada no trabalho de Vygotsky e a Teoria da Atividade proposta por Leontiev, tal 
método didático é muito complexo e extenso para que todos os conceitos e resultados 
alcançados durante anos de trabalho científico fossem abordados nesse artigo. Desse modo, 
são apresentados os principais conceitos e o objetivo fundamental dessa metodologia. 
Objetiva-se assim, despertar o interesse para uma abordagem que, apesar de já despertar o 
interesse de estudiosos brasileiros, ainda não teve todo seu potencial explorado. 

  

                                                           
47 Este artigo foi elaborado como trabalho final da disciplina Organização do Trabalho Didático: 
princípios e teorias do ensino e da aprendizagem ministrada pelo professor Roberto Valdés Puentes, no 
primeiro semestre de 2016, no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
UFU. Por isso, agradeço os conhecimentos que o professor e todos os colegas partilharam e que muito 
contribuíram para o presente artigo. 
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A educação é um aspecto de grande importância e que suscita preocupações. No Brasil vemos 

uma preocupação importante sobre a baixa qualidade da educação, que dentre outras coisas, 

fica evidente no alto índice de analfabetismo funcional. Além disso, vemos nos noticiários, não 

somente professores organizando greves para pedir melhores condições de trabalho, mas 

alunos bloqueando escolas e faculdades reivindicando melhores condições de aprendizagem. 

Há um alto índice de evasão, absenteísmo e desinteresse entre os alunos. Os relatos pessoais 

de professores que testemunhamos, especialmente de escolas públicas, indicam descrença no 

sistema educacional e desesperança no futuro.  

Qual seria então a saída para essa situação extremamente alarmante do ensino brasileiro? 

“egu doàoàestudoàdese volvidoàpo àGus oà ,à tudoài di aà ueàh àu àa ploà o se soà
deà ueàaà ualidadeà àoàp i ipalà p o le a àdaàedu aç oà asilei a .à“e doàesseào problema, 

qual seria a solução para melhorar a qualidade do ensino no país? Muitos pesquisadores e 

profissionais da educação têm se desdobrado para oferecer soluções a essa pergunta. As 

respostas trazem soluções diferentes, mas que usualmente chegam a um consenso: é preciso 

mudanças variadas e profundas. Nomeando algumas, mudanças nas políticas públicas, na 

formação continuada e inicial de professores, no currículo, nos procedimentos didáticos.  

Esse artigo apresenta a Didática Desenvolvimental da Atividade – proposta por estudiosos 

continuadores das propostas de Lev Semenovich Vygotsky – como uma possibilidade para a 

implantação de mudanças na educação brasileira visando melhorar sua qualidade. 

Definitivamente, não se propõe o emprego desse sistema didático como forma de solucionar 

todos os problemas existentes. Como já considerado anteriormente, a melhoria do ensino 

brasileiro passa por mudanças necessárias em vários aspectos do sistema educacional do país 

e não há uma fórmula mágica que possa resolver todos os problemas. Entretanto, acreditamos 

que uma didática que tenha como objetivo o desenvolvimento humano do aluno e não 

somente a transmissão de conteúdo e cumprimento do currículo possa oferecer melhores 

condições para se alcançar mudanças profundas e efetivas. 
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1. Os paradigmas educacionais dominantes no contexto escolar brasileiro 

São dois os paradigmas educacionais que têm embasado a atuação docente nas escolas 

brasileiras: a escola tradicional e a escola construtivista. Usualmente, não são encontrados de 

forma pura, mas de um modo que, num mesmo ambiente, hajam características de cada uma 

moldando a atuação dos atores do sistema educacional. 

A escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual 

transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A 

estes cabe assimilar os conhecimentos que lhe são transmitidos. 

[...] Assim, as escolas eram organizadas na forma de classes, cada uma 

contando com um professor que expunha as lições, que os alunos seguiam 

atentamente, e aplicava os exercícios, que os alunos deveriam realizar 

disciplinadamente. (SAVIANI, 2008, p.6) 

A descrição acima pode ser utilizada para apresentar características de escolas brasileiras 

atuais, tendo sido, originalmente, apresentada por Demerval Saviani em 1983 para descrever o 

modelo de escola tradicional. Segundo Leão (1999), ainda que tenha sido alvo de mudanças 

influenciadas por teorias educacionais que visaram contestá-la, a escola tradicional continua 

existindo de modo muito semelhante a seu projeto original.  Libâneo (2005), por sua vez, 

classifica a escola tradicional como uma teoria pedagógica moderna e afirma que as práticas 

pedagógicas correntes no Brasil indicam que está ainda ativa e estável, mantendo um núcleo 

teórico forte.  

A escola construtivista tem como base epistemológica os pressupostos de Jean Piaget sobre o 

desenvolvimento cognitivo. Leão (1999) destaca que o construtivismo não deve ser encarado 

como uma metodologia de ensino ou uma teoria educacional, mas uma concepção teórica 

sobre o caminho para chegar ao conhecimento. Carraro e Andrade (2009) apontam que o 

construtivismo, como aporte teórico, começa a ser aplicado no Brasil a partir da década de 70, 

tendo se tornado um modismo nos círculos educacionais a partir dos anos 80. A aplicação dos 

fundamentos de Emília Ferreiro ao processo de alfabetização tornou-se uma realidade e 

exemplo da utilização dos conceitos construtivistas na realidade brasileira. Nesse período, ser 

considerado/autodenominar-se construtivista era algo positivo, ainda que tal título não 

representasse realmente a posição teórica e metodológica do professor em questão. Todavia, 

com o passar do tempo e diante das dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação, 

principalmente os próprios professores, na aplicação dos pressupostos construtivistas, este 

paradigma passou a ser alvo de inúmeras críticas chegando a ser desacreditado pela classe 

educadora bem como pela população de modo geral.  

Tendo surgindo em momentos históricos diferentes e sob influências de bases epistemológicas 

diferentes, a escola tradicional e a escola construtivista focam em aspectos distintos do 
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processo de ensino-aprendizagem. O quadro comparativo48 a seguir pretende auxiliar a 

esclarecer tais diferenças. 

 Escola tradicional Escola construtivista 

Início Século XVII Segunda metade do século XX 
Domínio teórico Do século XVII até meados 

do século XX 
A partir da década de 80 

Domínio prático Do século XVII até a 
atualidade 

Da década de 80 até a atualidade 

Fundamentos filosóficos Positivismo 
Filosofia da essência 
(Rosseau) 

Pragmatismo 
Idealismo 
Iluminismo 

Fundamentos psicológicos 
Behaviorismo (Skinner) 

Cognitivismo/Interacionaismo 
(Piaget e Bruner) 

Objetivo Modificar o comportamento 
do aluno 
Transmissão de 
conhecimentos 

Desenvolver estruturas de 
conhecimento, o pensamento 

Foco Conteúdo/Ensino Método/Aprendizagem 
Formato predominante da aula Expositiva Pesquisa 
Papel do professor Central 

Detentor e transmissor do 
saber 

Mediador do processo de 
aprendizagem 

Papel do aluno Passivo 
Memorizador de conteúdo 

Ativo 
Centro do processo 

Metodologia Expositiva (Herbart e Bacon)  
Cinco passos formais 
(preparação; apresentação; 
assimilação/comparação; 
generalização; aplicação) 

Pesquisa e descoberta 
Valorização do processo de 
aprendizagem (aprender a 
aprender) 

Quadro 1: Comparativo entre a Escola tradicional e a Escola Construtivista 

Um observador atento ao cotidiano das escolas brasileiras é capaz de perceber o predomínio 

de metodologias com traços tanto da escola tradicional quanto da escola construtivista, além 

de outros paradigmas menos atuantes. De modo geral, nas escolas públicas predomina o 

paradigma tradicional, ainda que as políticas públicas e diretrizes educacionais, como o PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), tenham enfatizado o uso do construtivismo, conforme 

apontado por Carraro e Andrade (2009). Tal discrepância entre a norma e a prática docente 

pode estar ligada à falta de preparação dos professores para atuar dentro dos parâmetros da 

                                                           
48 O quadro apresentado está baseado em comunicação oral do professor Roberto Valdés Puentes 
durante a disciplina Organização do Trabalho Didático: princípios e teorias do ensino e da aprendizagem 
ministrada por ele no primeiro semestre de 2016 no Programa de Pós-graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da UFU. Serviram de referência também os trabalhos de Libâneo (2005) e Leão 
(1999).  
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escola construtivista, como foi pontuado anteriormente. Dentre as escolas privadas, é possível 

encontrar escolas que tenham seu projeto pedagógico totalmente pautado no construtivismo, 

especialmente para a Educação Infantil. Ainda há preconceito quanto à aplicação do 

construtivismo a partir do Ensino Fundamental. Recentemente, pude presenciar o comentário 

deàu aà eà ueà e e euàoàsegui teà uestio a e to:à Vo àte à e tezaàdeà ueàdei a àsuaà
filhaàse àalfa etizadaàe àu aàes olaà o st utivista?à . 

Em estudo realizado por Carraro e Andrade (2009), os autores apontam que os pressupostos 

construtivistas não foram transmitidos de modo adequado aos professores, sendo 

apresentados de modo fragmentado, sem profundidade, baseados em slogans. Desse modo, 

os professores reconhecem a validade dos conceitos construtivistas, mas não se sentem 

confortáveis para usá-los por não terem recebido capacitação adequada que os orientassem e 

deixassem seguros para a aplicação desses pressupostos em seu cotidiano. De modo geral, os 

professores não são contrários ao construtivismo, mas contra o modo como foi implantado no 

Brasil, apontando-o como um modismo e uma imposição governamental sem que lhes fossem 

dados o suporte teórico e o respaldo necessários para sua efetiva implantação. 

O paradigma tradicional tem sido largamente criticado como ultrapassado, em descompasso 

com as necessidades atuais dos alunos e dissonante do modo como a escola deveria ser 

atualmente. Como descrito por Saviani (2008), a Escola Tradicional surgiu para construir a 

democracia e consolidar a burguesia. Com fundamentos voltados para a obediência 

incondicional ao est eàp ofesso à– detentor do saber e de toda autoridade –  e o 

cumprimento dos objetivos de apreensão e reprodução do conhecimento transmitido é 

possível relacionar os propósitos dessa escola à formação de trabalhadores que fossem 

capazes de executar tarefas rotineiras, alcançar os resultados esperados e obedecer às normas 

e a seus superiores.  

Outros fatores levam a questionar a qualidade do ensino embasado nas metodologias ditadas 

pelos paradigmas vigentes, tanto fatores numericamente mensuráveis – os resultados dos 

exames internacionais como o PISA e nacionais como o SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), bem como a alta taxa de evasão escolar – quanto fatores de cunho mais 

subjetivo – relatos de professores universitários sobre o nível dos alunos que chegam aos 

cursos superiores e depoimentos de professores que se desesperam diante da falta de 

interesse e envolvimento dos alunos. Diante da constatação da falência dos paradigmas 

usados no ensino brasileiro, resta-nos sair em busca de alternativas que possam atender às 

demandas atuais e elevar a qualidade do ensino oferecido às crianças e jovens brasileiros. 

2. Didática Desenvolvimental da Atividade:  Bases e conceitos teóricos 

O trabalho desenvolvido por Lev Seminovich Vygotsky e seus diversos seguidores tem também 

sido classificado como teorias construtivistas inclusive com nomenclaturas diferentes como 

teoria histórico-cultural, teoria sociocultural e sócio-construtivismo (LEÃO, 1999; LIBÂNEO, 
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2005). A ideia que subjaz essa classificação é a de que, na abordagem vygotskyana, o sujeito 

tem papel central na construção de seu conhecimento e de si mesmo.  

Todavia, há diferenças teóricas significativas entre os postulados das diversas teorias 

englobadas dentro desse paradigma. A título de exemplo, podemos citar duas diferenças 

relevantes entre as teorias vygotskyana e piagetiana. A primeira é a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem. Conforme assinalado por Vygotsky (2010, p. 103), para Jean 

Piaget,à aàap e dizage àutilizaàosà esultadosàdoàdese volvimento, em vez de se adiantar ao 

seuà u soàeàdeà uda àaàsuaàdi eç o .àDessaàfo a,àoàdese volvi e toàp e edeàaà
aprendizagem. Por sua vez, Vygotsky (2010) defende que a aprendizagem da criança inicia 

muito antes de sua entrada no ambiente escolar sendo queà todoàoàp o essoàdeàap e dizage à
é uma fonte de desenvolvimento que ativa numerosos processos, que não poderiam 

desenvolver-seàpo àsià es osàse àaàap e dizage à p.à . 

É a partir dessa conclusão que Vygotsky (2010) anuncia um de seus conceitos mais conhecidos 

e propagados: a Zona de Desenvolvimento Próximo/Possível/Potencial (ZDP). O autor 

considera a existência de dois níveis de desenvolvimento de uma criança, o efetivo 

(desenvolvimento de funções psicointelectuais alcançados em decorrência de um processo de 

desenvolvimento realizado) e o próximo ou potencial (desenvolvimento possível a partir da 

ajuda de coetâneos ou adultos). É a partir desse conceito que se caracteriza uma das principais 

diferenças entre as teorias pedagógicas baseadas na teoria de Piaget e aquelas baseadas na 

teoria de Vygotsky. Seguindo os pressupostos de Piaget, a atuação docente acontece na 

chamada Zona de Desenvolvimento Real, ou seja, considerando o desenvolvimento já 

alcançado pelo aluno. De modo geral, pode-se dizer que se ensina ao aluno aquilo que já é 

capaz de aprender, tendo em vista que a expectativa é de que o aluno faça o que seu estágio 

desenvolvimental lhe permite fazer. Conforme os pressupostos de Vygotsky, o educador deve 

atuar na Zona de Desenvolvimento Possível de modo a estimular o desenvolvimento do 

educando para além daquele que já apresenta e com o intuito de alcançar a Zona de 

Desenvolvimento Potencial, que se constituiu pelo desenvolvimento que pode alcançar se 

estiver sob as condições adequadas.  

Foi a partir dessa concepção, que Vygotsky (2010) chegou à conclusão que guiou a elaboração 

daàDid ti aàDese volvi e tal,à ualàseja:à o único bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento à p.à . 

A Didática Desenvolvimental, conhecida também como Didática Desenvolvente, encontra seus 

fundamentos em várias áreas do conhecimento, tais como a filosofia, a fisiologia, a pedagogia 

e a psicologia. As linhas de cada disciplina e os representantes que mais a influenciaram foram 

descritas por Puentes e Longarezi (2016, no prelo) e estão compiladas no quadro 2.  
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Bases teóricas da didática desenvolvimental 

Filosofia 
Marxismo 
Materialismo Histórico-Dialético 

K. Marx 
F. Engels 
V. Lenin 
E. V. Iliénkov 
M. Bakhtin 

Fisiologia Teoria dos Reflexos Condicionados I. P. Pavlov 

Pedagogia  

N. P. Krupskaia 
A. Makarenko 
K. D. Ushinski 

Psicologia 

Psicologia Marxista 
Psicologia Histórico-cultural 
Psicologia Histórico-cultural da Atividade 
Psicologia Histórico-cultural da Subjetividade 

K. Kornilov 
P. P. Blonsky 
L. S. Vygotsky 
S. L. Rubnstein 
A. R. Luria 
A. N. Leontiev 
A. V. Zaparozhets 
D. B. Elkonin 
P. Ya. Galperin 
P. I. Zinchenko 
L. A. Venguer 
L. Bozhovich 
B. F. Lomov 
V. P. Zinchenko49 

Quadro 2: Bases teóricas da didática desenvolvimental 

Sob tais influências, a Didática Desenvolvimental surge no final da década de 50 e se divide em 

duas concepções de ensino: a didática desenvolvimental da atividade e a didática 

desenvolvimental da subjetividade. Ambas concepções se baseiam nas ideias de Vygotsky e a 

principal diferença é que enquanto a primeira se apoia também no trabalho de A. N. Leontiev 

sobre a teoria da atividade, a segunda o rejeita veementemente. Ainda que a didática 

desenvolvimental da subjetividade ofereça, o que nos parece, uma abordagem mais completa 

ao se basear em trabalhos que consideram a psique como instância ativa e geradora e a união 

entre o afetivo e o cognitivo, ela ainda não estruturou um sistema pedagógico tão elaborado 

como a didática desenvolvimental da atividade (PUENTES, em preparação, 2016). Desse modo, 

o presente trabalho enfatizará a segunda concepção. 

                                                           
49 Aqui está listada apenas uma parte dos psicólogos que contribuíram e continuam contribuindo para a 
construção e expansão da Didática Desenvolvimental. Para informações mais detalhadas, ver Puentes e 
Longarezi (2016, no prelo). 
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A didática desenvolvimental da atividade é erroneamente tomada como um corpo teórico 

único e conciso. Entretanto, ela está configurada por três sistemas didáticos que apresentam 

divergências teóricas e metodológicas, mas compartilham o embasamento em pontos 

importantes da teoria de Vygotsky. Os três sistemas identificados são: 

1. Sistema Galperin-Talizina 

2. Sistema Zankoviano 

3. Sistema Elkonin-Davydov 

2.1. Sistema Galperin-Talizina 

Piotr Yakovlevich Galperin era psicólogo e colaborador de A. N. Leontiev. Um de seus grandes 

feitos foi conseguir recriar as ideias de Vygotsky e Leontiev ao levá-las ao status de 

investigação experimental intensiva. Sua contribuição de destaque para a Psicologia e o ensino 

foi a Teoria da Formação das Ações Mentais e dos Conceitos (NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Núñez e Pacheco (1998), o estudo de Galperin está entre os mais detalhados sobre as 

etapas de formação da atividade interna partindo da externa, explicando 

(...) a assimilação do conhecimento em etapas fundamentais de sua 

formação como passagem do plano da experiência social para o da 

experiência individual. Sua essência consiste em que primeiro deve-se 

encontrar a forma adequada da ação; segundo, encontrar a forma material 

de representação da ação, e, terceiro, transformar essa ação externa em 

interna. (...). Quando se estrutura uma ação completamente nova, a forma 

da ação é primeiro material, em seguida, verbal e, por último, mental 

(NÚÑEZ e PACHECO, 1998, p. 97). 

Galperin propõe cinco etapas para o processo de internalização da atividade. A primeira é a 

etapa motivacional; a segunda a de estabelecimento do esquema da Base Orientadora da Ação 

(B.O.A.); a terceira é a etapa de formação da ação no plano material ou materializado; a 

quarta, a etapa de formação da ação no plano da linguagem externa; e por fim, a etapa 

mental. O psicólogo russo defende que a apreensão do conhecimento se dá com maior 

sucesso quando há um modelo planejado da atividade e, por isso, considera a segunda etapa 

como a mais importante (NÚÑEZ e PACHECO, 1998; NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2015). Nessa etapa, o 

professor apoia os alunos na identificação das condições e procedimentos necessários para o 

cumprimento da ação. Desse modo, o aluno não está simplesmente executando uma ação. Na 

verdade, ele apreende o caminho a ser percorrido, o qual poderá ser generalizado e aplicado a 

tarefas de uma mesma classe. Solovieva e Rojas (2015) afirma que isso pode reduzir o tempo 

dos ciclos de ensino na escola primária, sem que a profundidade e a estabilidade dos 

conhecimentos dos alunos sejam afetadas. 
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Entre os orientandos de destaque de Galperin, esteva Nina Fiodorovna Talizina, que ampliou 

seus trabalhos de modo competente. De acordo com Solovieva e Rojas (2015), uma de suas 

contribuições mais importantes para a psicologia mundial é a elaboração, precisão e aplicação 

do conceito da B.O.A. na metodologia e prática escolar, especialmente estando à frente do 

Laboratório de Psicologia Pedagógica da Universidade Estatal de Moscou. Segundo esses 

autores, a compreensão e aplicação desse conceito por parte do pedagogo modifica o 

processo de ensino-aprendizagem e  

eleva el nivel del éxito escolar e influye positivamente sobre la personalidad 

del alumno, convirtiéndolo en participante activo de su próprio aprendizaje, 

e  luga  de eje uto -reactor passivo , o o su ede o  el odelo 
o dutista, o e plo ado  solitá io ue o sa e ué us a  algo o st u e 

e  el a i ho, si  sa e  o o  po  ué , o o su ede e  la teo ía 
constructivista (SOLOVIEVA e ROJAS, 2015, p. 372). 

Entretanto, ainda que traga contribuições valiosas, essa metodologia de ensino ainda não foi 

aplicada em larga escala e tem sido cultivada somente em centros de seguidores e 

pesquisadores interessados em seus desdobramentos (SOLOVIEVA e ROJAS, 2015).  

Outra contribuição importante de Talizina é a definição de conteúdos invariantes, os quais 

resultam em conhecimentos que formam a base de conteúdos das várias matérias escolares. 

“e doài va ia tes,àtaisà o teúdosà pe ite àaàa uisiç oàdeà o eitosà ie tífi osàeàaçõesà
mentais que podem ser transferidos para novas situações da mesma espécie pelo alto nível de 

abstração e generalização em que se fo a à PUENTE“àeàLONGá‘E)I,à , p. 19, no prelo). 

2.2. Sistema Zankoviano 

Tendo trabalhado diretamente com Vygotsky, Leonid Vladimirovitch Zankov é considerado um 

dos mais fiéis desenvolvedores de seus postulados. A ele e seus colaboradores é atribuído o 

mérito de terem delineado e realizado experimentos pedagógicos longitudinais em busca de 

provar teses vygotskyanas e determinar como o desenvolvimento infantil é influenciado pelos 

métodos de ensino (GUSEVA e SOSNOWSKI 1997; AQUINO, 2015). Para além disso, Zankov 

envidou esforços para a construção de um sistema didático eficaz para o desenvolvimento 

global da criança. 

Zankov propôs um sistema didático a partir de experimentos realizados em escolas russas com 

crianças do ensino primário. Para ele, a educação não deve ater-se somente ao estímulo do 

desenvolvimento cognitivo, de habilidades e hábitos, mas preocupar-se também com os 

aspectos volitivos e afetivos dos alunos. Desse modo, conforme Guseva e Sosnowski (1997), o 

Sistema Zankoviano baseia-se em cinco princípios didáticos que exigem que o professor atue 

não somente como um instrutor, mas como um guia habilidoso dos alunos em seu processo de 

aprendizagem.   
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O primeiro princípio apregoa que o ensino deva acontecer a um nível de dificuldade que 

provoque e coloque os alunos em situações desafiadoras, as quais devem ser encaradas pelas 

crianças com certa independência. Como resultado, têm-se avanços cognitivos e sentimentos 

de autoeficácia.  

A ênfase no conhecimento de conceitos teóricos e não no desenvolvimento de habilidades de 

manipulação de símbolos linguísticos e matemáticos é a base do segundo princípio pois, 

Zankov identificou o interesse das crianças por atividades investigativas e analíticas, em seus 

experimentos. Para ele, tais habilidades se estabeleceriam de modo mais sólido sobre uma 

compreensão dos padrões fundamentais da linguagem e das relações matemáticas (GUSEVA e 

SOSNOWSKI, 1997). 

O terceiro princípio estabelece que o ritmo do ensino deve ser acelerado, pois as necessidades 

intelectuais das crianças são melhor supridas diante de variedade e novidade em vez de 

repetições e exercícios monótonos, que geram tédio e desinteresse. A revisão de conteúdos, 

também importante, acontece quando um novo conteúdo é introduzido, de modo que os 

alunos vejam o que já lhes é conhecido sob uma nova perspectiva. 

Promover a autoconsciência do aluno sobre seu processo de aprendizagem e seus progressos, 

o que envolve atividades mentais variadas, é o quarto princípio zankoviano. 

Por fim, o quinto princípio diz respeito à promoção do desenvolvimento de todos os alunos, 

fracos ou fortes. Segundo Guseva e Sosnowski (1997), Zankov via a sala de aula como um 

espaço de aprendizagem coletiva em que o professor deve utilizar as colaborações de todos os 

alunos para favorecer o desenvolvimento de cada aluno em particular. 

O Sistema Zankoviano mostra-se como um modelo didático completo e bem estruturado, com 

instruções aos professores, manuais pedagógicos e livros didáticos, mostrando-se como uma 

alternativa profícua. 

2.3. Sistema Elkonin-Davydov 

Sem dúvida, este é o sistema da Didática Desenvolvimental mais conhecido em nível mundial, 

contando inclusive com a Associação Internacional de Ensino Desenvolvimental do Sistema 

Elkonin-Davidov para sua divulgação e estudo. Esse sistema foi fundamentado em teses 

elaboradas principalmente por Vasily Vasilyevich Davidov e Daniil Borisovich Elkonin, que 

contaram com a colaboração de muitos pesquisadores (psicólogos, pedagogos e didatas) 

dedicados e habilidosos50.  Podemos afirmar também que o Sistema Elkonin-Davydov é o que 

mais avançou em termos de estruturação como um sistema educacional, tendo em vista que, 

atendendo à solicitação do Ministro da Educação da União Soviética, o grupo de estudiosos 

elaborou um sistema de educação básica a ser implantado como sistema oficial de ensino 

                                                           
50 Uma lista desses colaboradores pode ser encontrada nos textos de Puentes (em preparação, 2016) e 
Puentes e Longarezi (2016, no prelo). 
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primário e médio que engloba uma proposta pedagógica, produção de livros didáticos, 

orientações metodológicas e materiais instrucionais para professores e ainda as bases para a 

formação docente. O sistema funciona hoje em 2.500 escolas e conta com uma equipe de 

trabalha com mais de 1.800 membros (PUENTES, em preparação, 2016). 

Puentes (em preparação, 2016) considera que o principal foco do sistema está 

no desenvolvimento de uma teoria da atividade de estudo que tem como 

conteúdo principal a autotransformação do sujeito por intermédio da 

formação do pensamento teórico, que se constitui sobre a base do ensino 

dos conceitos científicos e das ações mentais (p. 20). 

Segundo Lazaretti (2015), com base na Teoria da Atividade proposta por Leontiev, Elkonin 

utiliza-se da ideia de atividade predominante em cada etapa do desenvolvimento e propõe os 

períodos que o constitui. Desse modo, estabelece que ao chegar na idade escolar, a atividade 

que passa a predominar é a atividade de estudo.  

Repkin (2014), colaborador tão importante quanto o próprio Elkonin para o desenvolvimento 

do sistema, afirma que o indivíduo se envolve em atividades de vida variadas, as quais o fazem 

existir como sujeito, e que as atividades se diferem por suas tarefas e objetivos. O que 

distingue a atividade de estudo das demais é o fato de que estas objetivam alcançar resultados 

externos, enquanto a atividade de estudo, conforme indica Elkonin, objetiva um resultado 

interno: a autotransformação do sujeito. Outro objetivo apontado pelo autor é a formação do 

pensamento teórico. 

Para Davydov, segundo Libâneo e Freitas (2015), a formação do pensamento teórico é, na 

verdade, o objetivo mais importante do processo de ensino-aprendizagem. O pensamento 

teórico representa o degrau mais alto do processo de conhecimento. A fim de alcançar tal 

objetivo, o professor, ao eleger certo objeto de conhecimento como conteúdo de ensino-

aprendizagem, deve ter como primeira ação encontrar o princípio geral em que se encontram 

as relações primordiais de sua gênese e transformação histórica. Com base nesse princípio, o 

p ofesso àdeveàest utu a àeào ga iza àaàatividadeàdeàestudoàdoàalu o,à deàmodo que ele realize 

abstrações e generalizações conceituais, sendo capaz de utilizá-las na análise e solução de 

p o le asàespe ífi osàdaà ealidadeàe volve doàoào jeto à LIBÂNEOàeàF‘EITá“,à ,àp.à . 

Puentes e Longarezi (2016, no prelo) apontam que os métodos adequados para a formação do 

pensamento teórico funcionam como guias para o estudo dos alunos com o intuito de 

alcançarem a assimilação dos conteúdos invariantes. Apontam ainda que a metodologia 

apontada como a mais adequada é o ensino por problemas, que oferece potencialidade para 

que os alunos 

guiados pelo professor, introduzam-se num processo de busca da solução 

de problemas novos, graças aos quais aprendem a adquirir com 

independência os conhecimentos, a utilizar os conhecimentos previamente 
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assimilados e a dominar a experiência da atividade criadora (PUENTES e 

LONGAREZI, 2016, p. 20). 

2.4. Três sistemas, um objetivo único 

Podemos depreender da breve exposição sobre os sistemas didáticos que, ainda que 

apresentem dissonâncias teóricas e metodológicas (que não foram apresentadas aqui por não 

se enquadrarem no propósito do trabalho), todos trazem contribuições valiosas estruturadas a 

partir dos pontos que guardam em comum. Tais pontos, segundo Puentes (Informação verbal, 

07 de Abril de 2016) são: 

 Relação entre ensino e desenvolvimento 

 Foco na formação do pensamento teórico 

 Teoria da Atividade (Leontiev) 

 Teoria da Interiorização (Leontiev) 

 Teoria da Assimilação (Vygotsky) 

 Teoria da Mediação (Vygotsky) 

 Teoria da Periodização (Elkonin) 

 Teoria do Reflexo (Pavlov) 

 Relevância da Zona de Desenvolvimento Potencial 

 Importância da Resolução de problemas 

É perceptível a amplitude dos esforços realizados por todos os teóricos, pesquisadores e 

demais estudiosos envolvidos, tendo em vista todos os aspectos abordados. Foram produzidas 

teorias psicológica, didática, de diagnóstico e de formação de professores, além de vasto 

material didático e pedagógico com direções práticas para a implantação de um ensino que 

objetiva mais que a reprodução de conhecimentos e leis científicas. O objetivo que todos os 

sistemas guardam em comum e se configura como o objetivo da didática desenvolvimental da 

atividade é o desenvolvimento humano global do aluno em todas as suas nuances e como 

resultado de seus próprios esforços. 

3. Conclusão 

Esse artigo não esgota todo o conhecimento produzido dentro da Didática Desenvolvimental. 

Na verdade, foram apontados os conceitos básicos que a estruturam. Muitos estudiosos russos 

e de outras nacionalidades desenvolveram e ainda desenvolvem teorias posteriores que a 

amplia e aprimora. É preciso observar também que tais pressupostos teórico-metodológicos 

foram desenvolvidos dentro de um contexto histórico, cultural e político muito peculiar.  
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Desse modo, há várias ações necessárias para que a Didática Desenvolvimental se estabeleça 

do modo mais veemente como opção a ser aplicada no sistema de ensino brasileiro. Em 

primeiro lugar, ampliar o conhecimento sobre suas teorias e desdobramentos. Como já 

mencionado, há trabalhos numerosos realizados por estudiosos que são pouco ou totalmente 

desconhecidos no Brasil. O GEPEDI (Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e 

Desenvolvimento Profissional Docente) e outros pesquisadores brasileiros tem se empenhado 

para ampliar esse conhecimento, mas há ainda muito trabalho a ser feito. Posteriormente, é 

preciso verificar quais adequações se fazem necessárias considerando as diferenças 

socioculturais entre a realidade em que o sistema foi desenvolvido e a realidade brasileira 

atual. Para tanto, estudos de campo e pesquisas experimentais serão fundamentais. 

Voltamos a enfatizar que a educação brasileira não terá todos os seus problemas resolvidos 

mediante apenas uma mudança de paradigma. Há muitos fatores que merecem atenção e 

mudança. Todavia, acreditamos que esse seja um passo importante, pois as demandas sociais 

e individuais da atualidade não são atendidas pelos paradigmas aplicados. E diferente destes, 

conforme pontua Repkin (2014), a Didática Desenvolvimental busca mais que realizar tarefas 

puramente funcionais. Ela oferece o impulso necessário para o desenvolvimento humano e 

para o autodesenvolvimento. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar a perspectiva de formação continuada presente no 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para os professores que ministram aulas de 

Matemática, implementado no ano de 2013 junto às escolas públicas de todo o Brasil. Trata-se 

de uma pesquisa documental-bibliográfica. Assim para garantir que os direitos de aprendizagem 

das crianças sejam realmente efetivados e das condições do trabalho docente, 

institucionalizando o atendimento à demanda da Formação Continuada dos professores que 

ministram aulas de Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), que 

apresentou uma concepção de ensino e aprendizagem respaldada em uma Educação 

Matemática. É relevante destacar que a formação e a atuação docente são consideradas pelo 

governo federal aspectos estratégicos no alcance da qualidade do ensino, havendo a 

necessidade de continuidade de propostas de políticas/programas de formação, tanto inicial 

mailto:oramisio@hotmail.com
mailto:gsoliveira@ufu.br
mailto:adrianamariano61@yahoo.com.br
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quanto continuada de professores que ministram aulas de Matemática nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental. 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Prática Pedagógica. Formação Continuada de 

Professores. Educação Matemática  

 

 

Introdução  

 

A qualidade da Educação no Brasil é pauta de discussões no âmbito das políticas 

públicas, cujo cerne é a adoção de medidas para a otimização do ensino a partir dos primeiros 

anos escolares aos cursos superiores, em especial, a formação inicial e continuada de 

professores, para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem de seus alunos.  

Para a maximização da qualidade do ensino, o Governo Federal tem criado programas 

de formação permanente ou continuada, tanto presencial como na modalidade a distância, 

proporcionando a atualização de conteúdos, metodologias, métodos e práticas pedagógicas, 

segundo a realidade social e suas exigências da legislação vigente, oportunidade em que 

também o professor pode identificar as próprias falhas ou lacunas e realçar seus potenciais.  

  Nesse estudo iremos nos debruçar sobre o   Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC -   Formação Continuada de professores que atuam nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental (1º ao 3º ano), faz parte da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores, uma rede constituída justamente para facilitar o acesso à formação permanente de 

docentes em Instituições de Ensino Superior no serviço público, que oferecendo também 

materiais didáticos e instrucionais necessários. Sendo assim, será norteada pela seguinte 

questão de estudo: Qual a perspectiva de formação continuada dos professores que ministram 

aulas de Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental presente no PNAIC? 
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Este estudo, tem o objetivo de analisar as contribuições da Formação Continuada 

de professores que ministram aulas de Matemática nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental à prática pedagógica no âmbito do Programa Nacional de Alfabetização da 

na Idade Certa – PNAIC. 

áà etodologiaà utilizadaà foià deà u hoà ualitativo,à o oà p o edi e toà deà oletaà deà

dadosàfoià ealizadaàu aàpes uisaà i liog fi a-do u e tal,àapoiadaàe àauto esà o o:àFiorentini 

(2008), Danyluk (1998) dentre outrosà pes uisado esà o à atuaç oà e à dife e tesà o te tos,à

pedagogosàeàestudiososà ueàseàdedi a àaàpes uisasàedu a io aisàeàla ça ài po ta tesàteo iasà

so eàaàEdu aç oàMate ti a.  

 

 

As políticas públicas de Formação Continuada de professores   

 

Desde o ano de 2003 está sendo desenvolvido pelo MEC/ Secretaria de Educação Básica 

(SEB) diretrizes, ações e processo de implantação da política de Formação Continuada, e logo 

tornou público a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BRASIL, 2005).  O MEC, sempre apresentou diversos programas de Formação Continuada para 

professores alfabetizadores como: Programa Parâmetros em Ação; Programa de formação de 

professores alfabetizadores (PROFA); Pró Letramento; Programa de Apoio a Leitura e Escrita 

(Praler), e mais recentemente o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa em 

2012/2013. 

A  política atual da educação básica é norteada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBEN), Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -  Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica - Plano Nacional de Educação (PNE), tendo como elemento importante para a 

avaliação as metas de qualidade e a integração curricular apontadas pelos PCN Parâmetros 

Curriculares Nacionais(1997), que delineia a operacionalização do processo de educação, os 

objetivos e os conteúdos a ser desenvolvido em todo o currículo escolar. Assim: 
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 1) A LDBEN nº 9.394/96, ordena a educação escolar que está vinculada ao 

mundo do trabalho e a prática social;  

2) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica promove o 

aperfeiçoamento da educação considerando as demandas educacionais que 

surgem com as transformações sociais e econômicas e com as complexidades 

da produção de conhecimento;  

3)  O PNE, um projeto de lei, que estabelece 20 metas para a Educação (com 

base no modelo do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE), entre elas o 

incentivo à Formação Continuada de professores. 

 

 O MEC ressalta também como fundamentos da Educação Básica, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90) e a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  Porém, acrescentamos, a influência do Decreto Nº 6.094, que promulga o Plano de Metas 

de o i adoà Co p o issoàTodosàpelaàEdu aç o à ueàp ete deàat à àassegu a àaàtodosàoà

direito a Educação Básica de qualidade e lança cinco metas, sendo que uma delas é: Toda criança 

plenamente alfabetizada até os 08 anos de idade. 

 O direito da criança aprender e do professor formar-se continuamente é expresso no 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, como uma necessidade e dever do 

Estado. De outro modo, garantir que os direitos de aprendizagem sejam realmente efetivados e 

das condições do trabalho docente, institucionalizando o atendimento à demanda da Formação 

Continuada.  

 Nesse contexto a formação continuada de professores, permanece em destaque nas 

políticas públicas do governo federal, que tem sido veemente potencializada nas últimas 

décadas. Vários motivos merecem ser defendidos aqui para a criação de programas de 

Formação Continuada dentre eles:  
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 Os dados estatísticos de avaliações de larga escala – MEC/INEP, mostrando os baixos 

indicadores na educação básica em relação aos conteúdos em especial de 

Português/Matemática; 

 Os direitos da criança à aprendizagem (alfabetização); 

 A preocupação com a (carga horária) mínima oferecida nos cursos de formação inicial   

de professores que ministram aulas de Matemática nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental (Pedagogia e Normal Superior). 

 

Assim a proposta do PNAIC, busca assegurar uma Formação Continuada para o trabalho, 

propiciando condições para que os conhecimentos e competências profissionais estabelecidos 

durante a formação inicial sejam revisitados no decorrer da carreira docente, promovendo o 

desenvolvimento profissional e intelectual do professor, face às novas demandas como o 

currículo escolar, os níveis socioculturais e outros que possam vir a surgir durante o exercício de 

sua prática docente. 

 Com despeito à Formação Continuada, Fiorentini (2008), aponta algumas mudanças:  

 

a) sobre o olhar do formador para com o professor atuante, o qual passa a ser visto 

como produtor de saberes;  

b) a pesquisa passa de sobre os professores para com os professores, surgindo novos 

conceitos como: professor colaborador, professor reflexivo, professor pesquisador, 

parceria formador/professor, trabalho coletivo, trabalho colaborativo. 

 

 A formação continuada é um movimento   relevante para a constituição do ser 

professor, que deve acontecer ao longo da atuação docente, possibilitando um novo sentido à 

prática pedagógica e mudanças do contexto escolar, com ações contínuas de elaboração e 

re(elaboração) de diálogos, conceitos e saberes que visam o desenvolvimento profissional do 

professor.  Assim, analisa-se a formação continuada diretamente ligada ao papel do professor; 
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as possibilidades de transformação de suas práticas pedagógicas e nas possíveis mudanças do 

contexto escolar.  

Imbernón (2010) ainda ressalta a formação continuada como fomento de 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, elevando seu trabalho 

para transformação de uma prática. Tal prática está para além das atualizações científicas, 

didáticas ou pedagógicas do trabalho docente, supõe uma prática cujo alicerce é balizado na 

teoria e na reflexão desta, para mudança e transformação no contexto escolar, assim: 

 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 

permanente e apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e 

de competências de processamento da informação, análise e reflexão 

crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, decisão racional, a 

avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, 

p.75). 

 

 

Desta forma, a formação continuada contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, cujo objetivo entre outros, é 

facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática docente elevando-a a uma consciência 

coletiva. A partir dessa perspectiva, a formação continuada conquista espaço privilegiado por 

permitir a aproximação entre os processos de mudança que se deseja fomentar no contexto da 

escola e a reflexão intencional sobre as consequências destas mudanças. 

 

 

Formação Continuada de professores no âmbito do PNAIC 

  

 Em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, foi implantado 

tendo, por objetivo, assegurar a alfabetização de crianças, oferecendo aos docentes a Formação 
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Continuada, oferecendo-lhes materiais técnicos e pedagógicos, com incentivos financeiros e 

assistência técnica e pedagógica.  

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, é um programa do MEC, que se 

configura como um compromisso assumido entre o governo federal, estadual e municipal que 

pretende alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental, instituído pela portaria nº 867 de 4 de julho de 2012. 

A realização do PNAIC ocorreu em parceria com universidades de diversas 

regiões do Brasil, que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão 

dos estados e municípios, podendo participar todos os professores em exercício nos 

anos/séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas públicas.  

Sobre o Pacto Nacional é preciso registrar que é destinado à Formação Continuada de 

professores alfabetizadores, que atuam nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental 

e professores de classes multisseriadas, do último censo escolar de 2012, da rede pública, com 

vistas a favorecer a melhoria do desempenho escolar de alunos nas áreas de leitura/escrita e 

Matemática. 

As políticas públicas de formação continuada no âmbito do PNAIC, tendo em vista a 

necessidade de todas as crianças estarem alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 

Ciclo de Alfabetização; apresenta-se diretamente em uma perspectiva de elevar, ou melhor os 

resultados das avaliações externas.  

O PNAIC considera que o papel do professor é importante para a sociedade e para o 

desenvolvimento do conhecimento do mundo, pois é ele quem favorece a aprendizagem e 

o ga izaà u à dete i adoà o he i e toàeà dispõeàdeà u aà e taà a ei aà deàp opi ia à oasà

o diçõesàdeàap e dizage à B‘á“IL,à d, p.6), por isso, existe a necessidade do professor 

acompanhar as transformações da sociedade e o PNAIC propõe a formação dos professores 

alfabetizadores direcionando maneiras para a atuação docente.   

É relevante destacar que a formação e a atuação docente são consideradas pelo governo 

federal aspectos estratégicos no alcance da qualidade do ensino, o que tem contribuído para a 

responsabilização do professor pelos resultados nas avaliações nacionais, sendo ampliadas as 

propostas de políticas/programas de formação, tanto inicial quanto continuada de professores. 
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 A formação de professores no âmbito do PNAIC – Matemática, versou em um curso 

semipresencial destinado aos professores alfabetizadores com duração de um ano, com carga 

horária de 120 horas por ano, amparado por material impresso e em vídeo, possibilitando ao 

professor aderir à prática de uma Educação Matemática. Percebe-se na formatação e projeto 

do curso de formação continuada que a carga horária está acima da carga horária oferecida nos 

currículos dos cursos de graduação em Pedagogia e Normal Superior.  

 Para a formação em Matemática foram elaborados oito cadernos, além do Caderno de 

Apresentação (aborda a importância da Formação Continuada para professores alfabetizadores 

na área de Matemática), e os cadernos de referência: Educação Matemática no Campo, 

Educação Matemática Inclusiva, os de Jogos na Alfabetização Matemática e o Encarte dos Jogos 

na Alfabetização Matemática (BRASIL, 2012). 

 Os Cadernos de Alfabetização Matemática são fornecidos aos docentes 

alfabetizadores sob a responsabilidade do Ministério da Educação. São eles: 

1. Organização do trabalho pedagógico; 

2. Quantificação, registros e agrupamentos; 

3. Construção do sistema de numeração decimal;  

4. Operações na resolução de problemas;  

5. Geometria; 

6. Grandezas e medidas;  

7. Educação estatística;  

8. Saberes matemáticos e outros campos do saber (BRASIL, 2012). 

 
Nos cadernos de formação do PNAIC – Matemática, apresentam   uma concepção 

de ensino e aprendizagem respaldada em uma Educação Matemática nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental, onde o professor ЧуШ НОЯО ЬОЫ КpОЧКЬ Ш úЧТМШ НОЭОЧЭШЫ НШ 

МШЧСОМТЦОЧЭШ, pШТЬ Ш  
 

[...]àsa e àMate ti aàpa aàse àp ofesso à oàsig ifi a,àdeàfo aàalgu a,à
e à se à ate ti o,à ta pou oà sig ifi aà oà te à dúvidasà a e aà deà
o eitos,àteo e asàeàfo asàdeà ep ese taç o,à ... àoà o àp ofesso àdeà
Mate ti aà deveà esta à dispo ívelà aà ap e de à se p e,à aà pa ti à dasà

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/capa.caderno.4.pdf#_blank
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situaçõesà i postasà pelosà desafiosà daà vidaà doà agist ioà eà daà vidaà
otidia aàde t oàdaà ossaà ultu aà MUNI),à ,àp.à . 

 

áàp ti aàpedagógi aàdoàp ofesso àe àsalaàdeàaulaà o àseusàalu osàdeveàse àe àu à

ovi e toà o sta te,àe àu àt a alhoà oletivo,à o àe volvi e toà o àasàaulasàdeàMate ti aà

ueàp ovo ueàu à ovoà odoàdeàfaze àeàe si a àMate ti a,àe àu à o to oàdeà o st uç oàdeà

sig ifi adosàpa aàoàalu o,à ueàe te daàeàap e daàp aze osa e te.à 

 Neste sentido nos cadernos do PNAIC – Matemática (2012), apontam a Educação 

Matemática que,   

 

Д...] ЬОУК ПпМТХ Шu ЭЫКЧЪuТХШ “НОПТЧТЫ”, ЬОЪuОЫ НОХТЧОКЫ, Ш ЪuО ЯОЧСК К ЬОЫ 
КМОТЭШ МШЦШ “EНuМКхуШ MКЭОЦпЭТМК”. PШНОЦШЬ НТгОЫ, pШЫ uЦ ХКНШ, ЪuО 
a Educação Matemática é uma área de pesquisa, sempre enraizada nas 
práticas de sala de aula, tanto assim que nos possibilitou constituir um 
grupo de pessoas de todo o Brasil, disposto a trabalhar para a construção 
deste material que, indiretamente, chegará a praticamente todas as 
crianças brasileiras de seis a oito anos de idade; uma imensa 
responsabilidade! (PNAIC/MATEMATICA, 2012, p. 06). 

 

A EНuМКхуШ MКЭОЦпЭТМК, ц МЫíЭТМК, ЫОПХОбТЯК, СuЦКЧТгКНК, ЪuО ЧуШ  ЬО ХТЦТЭК   

КpОЧКЬ ОЬЭuНКЫ ЦОТШЬ Шu ОЬЭКЛОХОМОЫ ОЬЭЫКЭцРТКЬ О ЦцЭШНШЬ pКЫК ЪuО ШЬ КХuЧШЬ pЫШНuгКЦ 

uЦ МШЧСОМТЦОЧЭШ ЦКЭОЦпЭТМШ, ЦКЬ ЭКЦЛцЦ pЫШpШЫМТШЧК К pЫШЛХОЦКЭТгКхуШ  О ЫОПХОЭО 

ЬШЛЫО Ш pЫяpЫТШ МШЧСОМТЦОЧЭШ ЦКЭОЦпЭТМШ,  НОЧЭЫШ НОЬЭО МШЧУuЧЭШ НОЯО ЭОЫ ЬОЦpЫО МШЦШ 

ШЛУОЭТЯШ К ЦОХСШЫТК НК КpЫОЧНТгКРОЦ НК MКЭОЦпЭТМК, НТЫОМТШЧКЧНШ Ш ОЧЬТЧШ pКЫК ЪuО ШЬ 

КХuЧШЬ pОЫМОЛКЦ ЬОu ЬТРЧТПТМКНШ НОЧЭЫШ НК ОЬЭЫuЭuЫК ЬяМТШ МuХЭuЫКХ ОЦ ЪuО ЯТЯОЦ О НОЯОЦ 

КpЫОЧНОЫ MКЭОЦпЭТМК pКЫК pКЫЭТМТpКЫ НК МШЧЬЭЫuхуШ О НК pЫШНuхуШ НШ МШЧСОМТЦОЧЭШ. 
 Naàa liseàdeà“a a agoà ,àp. ,àaàEdu aç oàMate ti aàpodeàse àe te didaà o oà

u aàatividadeài te dis ipli a à ueào o eà asà aisàdife e tesài stituiçõesàedu ativas,àseja àelasà

fo aisà ouà o,à ueà te à o oà o jetivoà fu da e talà aà so ializaç oà dosà o he i e tosà eà

dese volvi e toàdeàha ilidadesàMate ti as. 
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 áàEdu aç oàMate ti a,àe àu àp o essoàdi i oàap ese taàpossi ilidadesàdeà

o st uç oàdoà o he i e toà ate ti o,à o e e doàaàMate ti aà o oàadvi daàdaàp ti aà

so ial,à e volve doà dife e tesà ideiasà eà sig ifi ados,à ate deà ta à sà dive sasà fi alidadesà

hu a as,àaspi açõesàeài uietaçõesàso iaisà o etas.à 

Nosà ei osà ap ese tadosà osà ade osà deà fo aç oàdoà PNáIC,à o e e à aàEdu aç oà

Mate ti aà o oà últiplasà elaçõesà ueà seà esta ele e à e t eà oà espe ifi o,à o etoà eà oà

pedagógi oà u à o te toà o stituídoàdeàdi e sõesàhistó i o-episte ológi as,àpsi og itivistas,à

histó i o- ultu aisàeàso iopolíti as,à ueàfo tale e àoàe si oàeàap e dizage ,à e à o oàasà asesà

teó i asàeàp ti asàaoàp ofesso . 

A Alfabetização Matemática é uma discussão iniciada no Pró-Letramento -  programa de 

Formação Continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, para melhoria da 

qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e Matemática no ano de 2011, cujo tema recebe 

maior ênfase nos Cadernos de formação do PNAIC.  

A dimensão de Alfabetização Matemática, tem também o interesse em conhecer como 

professores entendem as ideias que sustentam o ensino da Matemática no ciclo de alfabetização 

no Brasil. 

Com relação à essas questões, Danyluk (1998) nos reporta: 

 

[...] compreendo a alfabetização Matemática, portanto, como 

fenômeno que trata da compreensão, da interpretação e da 

comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na escola, tidos 

como iniciais para a construção do conhecimento matemático. Ser 

alfabetizado em Matemática, então, é compreender o que se lê e 

escrever o que compreende a respeito das primeiras noções de lógica, 

de aritmética e de Geometria. Assim, a escrita e a leitura das primeiras 

ideias Matemáticas podem fazer parte do contexto de alfabetização. Ou 

seja, podem fazer parte da etapa cujas primeiras noções das diversas 

áreas do conhecimento podem ser enfocadas e estudadas dentro de um 

contexto geral da alfabetização (DANYLUK, 1998, p. 20-21). 
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A autora destaca que nos primeiros anos do Ensino Fundamental, é realmente o período 

em que ocorre o processo de apropriação do conhecimento matemático formal, sobre o qual 

são estruturados conceitos imagens, simulações e diálogos destes com as experiências vividas. 

Nesse sentido   Oramisio e Saramago (2015), lançam que quando uma criança vem à 

escola, traz consigo ideias Matemáticas que aprenderam informalmente, tais como o dia do seu 

nascimento, sua idade, número da casa onde reside etc., demonstrando seus primeiros 

conhecimentos sobre números.  

  O PNAIC, tem-seà aàálfa etizaç oàMate ti aà o oà oà p o essoà deào ganização dos 

saberes que a criança traz de suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de Alfabetização, de 

maneira a levá-la a construir um corpus de conhecimentos matemáticos articulados, que 

pote ialize àaàsuaàatuaç oà aàvidaà idad ‟à B‘á“IL,à ,àp. 60). 

 A aquisição de saberes é dinâmica, haja vista que os conhecimentos são enriquecidos 

constantemente com novas técnicas e descobertas. Assim, a formação contínua é tão 

importante quanto a inicial na vida do docente. Evidentemente, não estamos afirmando que 

esta formação vai assegurar a facilidade de aprendizagem do aluno, mas que, ao dominar novas 

técnicas e ter mais familiaridade com a matéria, facilitará o ministério das aulas de uma matéria 

que ainda é tida como tabu na escola. 

Em analise aos textos dos cadernos formativos do PNAIC - Matemática, nota-se a riqueza 

de informações contextualizadas e descritivas assinalando conteúdos em aprofundamento 

teórico dos conhecimentos matemáticos do professor alfabetizador, que devem ser trabalhados 

em sala de aula. 

A Formação Continuada do PNAIC - Matemática PNAIC está também comprometida com 

o reconhecimento, diversidade, uma Educação Matemática inclusiva, para os encaminhamentos 

de práticas pedagógicas de Alfabetização Matemática para alunos que apresentam 

necessidades especiais, considerando as diferenças dos alunos com ações voltadas a promover 

o acesso, a participação, a aprendizagem desse aluno. 

Ainda no cenário educacional permeia uma dificuldade ou resistência do que vem a ser 

a Educação Matemática para inclusão, perpetuando uma cultura enraizada e concepção de 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1561 
 

linearidade e universalidade Matemática, negligenciando os recursos didáticos e metodologias 

facilitadoras para aprendizagem no processo de inclusão.  

Entretanto, mesmo que haja um discurso de muitos professores e alunos, de uma 

Matemática universal, exata, positivista, sistematizada historicamente, o PNAIC- Matemática, 

apresenta uma Educação Matemática, onde o reconhecimento, a valorização de novas 

contornos a estabelecer o saber matemático, pensar e trabalhar com o raciocínio matemático 

nas aulas de Matemática. 

áàp opostaàdoàCade oàEdu aç oàI lusiva,àdizà espeitoàaà se vi àdeài st u e toàpa aà

algo à àaàdeà ost a àaà e essidadeàeàosào jetivosàdeàu aàEdu aç oà Inclusiva e, além disso, 

fornecer informações aos professores no sentido de prover amparo legal e institucional para 

suas ações pedagógicas na direção de tornar efetiva a inclusão.  

A principal questão nesse caderno de formação é quando as políticas públicas de 

formação de professores, as diretrizes curriculares, expressam o ensino e aprendizagem da 

criança, não se pode esquecer que no âmbito escolar tem-se também matriculadas e 

frequentes, crianças surdas ou cegas, com o direito a aprendizagem que devem brincar, jogar e 

explorar as   potencialidades do lúdico em suas vidas e durante sua escolarização. Quando 

sugere-se que um de material concreto seja usado em sala de aula, por exemplo os Blocos 

Lógicos, Geoplano, Sólidos Geométricos, jogos matemáticos, dentre outros devem ser usados 

com todas as crianças, sendo proveitoso de diferentes maneiras para aquelas com deficiência 

intelectual ou paralisia cerebral. 

Outra proposta na Formação Continuada de professores no âmbito do PNAIC – 

Matemática, que se constitui como um grande desafio para as Escolas do Campo e, em especial, 

é como organizar o tempo escolar, tanto no que tange ao calendário quanto à organização e ao 

desenvolvimento dos conteúdos a serem trabalhados. 

O Caderno formativo do PNAIC - Matemática -  Educação do Campo, permite o   repensar 

nossas práticas educacionais, olhares sobre o nosso aluno em suas potencialidades, 

necessidades educacionais, inclusive as que se referem ao conhecimento matemático. 

Assim, a Educação Matemática realizada no interior das salas de aula não pode se 

desvincular dos modos próprios de pensar matematicamente o mundo experiência no campo 
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em suas práticas sociais e culturais. Isso significa dizer que é possível corporificar as nossas 

práticas pedagógicas, articuladas com as formas de vida, com a cultura dos sujeitos que 

compõem a comunidade em que nossa escola está inserida. 

No alargamento das atividades pedagógicas no campo, nas formas de viver, pensar, em 

seus aspectos culturais, a Educação Matemática se encontra com uma importante vertente da 

Educação Matemática denominada Etnomatemática, cujo precursor é o professor Doutor 

U i ata àD á ósio. 

Pa aàD á ósioà ,àp.à ,àaàEt o ate ti aà àaàa teàouàt i aà te h à=àti a àdeà

explicar, de entender, de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto 

ultu alàp óp ioà et o à . 

Acrescenta-se ainda nessa discussão que, a Etnomatemática procura entender, analisar, 

contextualizar e valorizar o saber e o fazer matemático produzido em diferentes contextos 

culturais, os quais não se referem unicamente a grupos étnicos e sim grupos pequenos ou 

grandes de diferentes culturas e costumes, de qualquer localidade, buscando assim, uma 

revitalização contínua em favor da inclusão. 

Os documentos de Formação Continuada do PNAIC propõem situações formativas que 

desafiem os professores a pensar suas práticas e mudar suas ações, como também levá-los a 

buscar alternativas didáticas e metodológicas, para realizar projetos que objetivem as práticas 

sociais e colaborativas, favorecendo assim, mudanças no panorama educacional e social. 

Os  modos de fazer e ensinar Matemática, também estão inseridos nesse processo 

formativo e  apontam que a prática pedagógica em Matemática deve motivar o aluno a aprender 

de forma prazerosa, derrubando os mitos e crenças sobre as dificuldades da própria 

Matemática, cabendo ao professor tecer reflexões e auto avaliação sobre seu desempenho em 

sala de aula conscientizando-se de mudanças necessárias em sua didática, do uso de 

metodologias de ensino, dos discursos e modelos pedagógicos, utilizando as orientações 

contidas nos cadernos disponibilizados no curso de Formação Continuada.  

O Documento de Formação de Professores no PNAIC (2012), confirma: 
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Sabemos que um processo formativo não ocorre de forma linear e 

simples. Ele se dá também no sentido inverso, com conflitos, 

desequilíbrios e mudanças de concepções. Nesse sentido, pensar em 

formação de professores é desenvolver ações e emoções que possam 

promover o desejo, o entusiasmo, a solidariedade e o conhecimento. É 

tatear em um terreno do fazer/saber docente – que queremos mudar e 

melhorar, sempre e mais (PNAIC, 2012, p.20). 

 

Na direção desse aprofundamento Fiorentini e Nacarato (2005), ressaltam que o 

professor constitui-seà u à age teà efle ivoà deà suaà p ti aà pedagógi a ,à eà passaà aà us a à

subsídios teóricos e metodológicos, que o ajudem a compreender e solucionar problemas e 

desafios do seu trabalho. A reflexão assim é praticada pelo professor no trabalho diário, 

valendo-se de contribuições teóricas que lhe permite a ultrapassar interpretações e soluções 

baseadas apenas no senso comum. 

 No bojo dessa revisão, refletir sobre a prática e transformá-la a partir desta 

reflexão acontece de forma dialética, sendo que os professores constroem seu próprio 

conhecimento ao entrarem num diálogo constante, tanto com a situação concreta de sua 

ação, quanto ao conhecimento que irá orientar essa ação.  

 

Considerações Finais 

 

O direito da criança aprender e do professor formar‐se continuamente é expresso 

no Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, como uma necessidade 

e dever do Estado. Nesta proposta o   aluno é um sujeito ativo, definindo seus direitos de 

aprendizagem, conforme o Decreto Nº 6.094, que promulga o Plano de Metas 

НОЧШЦТЧКНШ “CШЦpЫШЦТЬЬШ TШНШЬ pОХК EНuМКхуШ” ЪuО pЫОЭОЧНО КЭц 2022 КЬЬegurar a 

todos o direito a Educação Básica de qualidade e lança cinco metas, sendo que uma delas 

é: Toda criança plenamente alfabetizada até os 08 anos de idade. 

Assim para  garantir que os direitos de aprendizagem  das crianças sejam realmente 

efetivados e das condições do trabalho docente, institucionalizando o atendimento à demanda 

da Formação Continuada dos professores que ministram aulas  de matemática nos primeiros 
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anos do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), que  apresentou  uma concepção de ensino e 

aprendizagem respaldada em uma Educação Matemática, onde o professor  e o alunos 

participam de um movimento constante de aprendizagem, em um trabalho coletivo, 

provocando  um novo modo de faze e ensinar Matemática, em um  contorno de construção de à

sig ifi adosàpa aàoàalu o,à ueàe te daàeàap e daàp aze osa e te,ààdi e io a doàoàe si oàpa aà

ueà osà alu osà pe e a à seuà sig ifi adoà de t oà daà est utu aà só ioà ultu alà e à ueà vive à eà

deve àap e de àMate ti aàpa aàpa ti ipa àdaà o st uç oàeàdaàp oduç oàdoà o he i e to. 

É relevante destacar que a formação e a atuação docente são consideradas pelo 

governo federal aspectos estratégicos no alcance da qualidade do ensino, o que tem 

contribuído para a responsabilização do professor pelos resultados nas avaliações 

nacionais, sendo ampliadas as propostas de políticas/programas de formação, tanto inicial 

ЪuКЧЭШ МШЧЭТЧuКНК НО pЫШПОЬЬШЫОЬ, pШТЬ ц ОХО ЪuОЦ ПКЯШЫОМО К КpЫОЧНТгКРОЦ О “ШЫРКЧТгК 

um determinado conhecimento e dispõe de uma certa maneira de propiciar boas condições 

de КpЫОЧНТгКРОЦ” 
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Resumo: O presente trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa de doutorado situada no campo 
da Didática. Fundamentada em uma concepção histórico-cultural, a investigação se desenvolve sobre 
pressupostos teóricos e metodológicos de Gonzalez Rey, pontualmente, sobre a teoria da 
Subjetividade, adotando ainda prerrogativas da didática desenvolvimental. O objetivo geral é de definir 
um sistema de ações didáticas que favoreçam o desenvolvimento da subjetividade de estudantes do 
ensino fundamental por meio do ensino e aprendizagem de música na escola, contribuindo, assim, à 
elКЛШЫКхуШ НО pЫТЧМípТШЬ НО uЦК “НТНпЭТМК НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭКХ НК ЬuЛУОЭТЯТНКНО”. A ТЧЭОЫpЫОЭКхуШ НО 
informações escritas, fornecidas pelos participantes da pesquisa, associadas à observação das respostas 
físicas e verbais dos alunos durante as aulas de música possibilitou conjecturar que sentidos subjetivos 
são produzidos no cenário de aula participativo, em um movimento recursivo entre as configurações 
concernentes à história de vida dos sujeitos e as definidas na atualidade da ação, bem como entre a 
subjetividade individual e social.  

 

Palavras-chave: teoria da Subjetividade; ensino e aprendizagem musicais; didática desenvolvimental 
da subjetividade. 

 

1 Introdução 

 

Este texto se refere a uma pesquisa de doutorado em andamento, situada no campo da Didática 
com foco no papel exercido pela música no desenvolvimento integral dos sujeitos da educação básica. 
O objetivo geral é de definir um sistema de ações didáticas que favoreçam o desenvolvimento da 
subjetividade de estudantes do ensino fundamental por meio do estudo musical na escola, 
contribuindo, assim, à elКЛШЫКхуШ НО pЫТЧМípТШЬ НО uЦК “НТНпЭТМК НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭКХ НК SuЛУОЭТЯТНКНО”, 
pautada em uma concepção histórico-cultural. 

A investigação tem lugar junto aos alunos da Escola de Educação Básica da Universidade 
Federal de Uberlândia, a Eseba/UFU, especificamente aos matriculados no 3º ano, com suas idades 
compreendidas entre 8 e 9 anos. Ela adota a base teórico-metodológica desenvolvida por Gonzalez Rey 
(2012b, 2013), a qual apresenta possibilidades de investigação adequadas ao objeto em estudo que se 
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quer voltado às questões da subjetividade humana. A pesquisa também se valerá de prerrogativas 
definidas na didática desenvolvimental, sobretudo na proposição de atividades que coloquem os alunos 
em sua zona de desenvolvimento proximal. 

A seguir serão expostos fundamentos teóricos tangentes à teoria da Subjetividade, bem como à 
sua compreensão no campo educacional e levantamentos preliminares relacionados ao envolvimento 
das crianças em processos de aprendizagem musical no cenário da pesquisa. 

2 A teoria da Subjetividade ampliando possibilidades na perspectiva histórico-cultural 

 

A concepção didática fundada na tradição marxista apresentou importantes contribuições, mas 
ao seguir a uma leitura ortodoxa do materialismo, pouco dialético, apresentou limites. É que ao 
compreender os fenômenos psíquicos como decorrentes da atividade externa, objetal, incorreu no 
subjulgamento da capacidade geradora da psique e na primazia do desenvolvimento dos processos do 
pensamento como se fossem reflexos do meio externo e possíveis de se realizarem dissociados dos 
processos afetivo-emocionais. Dessa forma, os processos de ensino e aprendizagem foram 
centralizados no desenvolvimento da dimensão cognitiva, ao passo em que o desenvolvimento da 
dimensão afetivo-emocional do humano era entendida como consequência e, assim, secundária no 
processo educacional.  

Ter em vista o desenvolvimento integral dos sujeitos envolve a compreensão de que o ensino 
deve ter em conta não só os aspectos de ordem cognitiva, com o desenvolvimento da capacidade de 
resolução de problemas e da construção de conhecimentos, mas também os aspectos de cunho afetivo-
emocional gerados na psique humana, com o desenvolvimento da imaginação e da fantasia, da 
criatividade, dos afetos e das emoções em uma unidade indivisível com o pensamento.  

Tomando em relevo as configurações subjetivas da personalidade dos sujeitos envolvidos no 
processo educacional, bem como as do espaço social onde tal processo de desenvolve, o intuito é o de 
colocar em primeiro plano as dimensões simbólico-emocionais dos sujeitos, produzidas em sua 
unidade dialética na própria ação pedagógica, as quais coadunam para a constituição da subjetividade 
humana, superando dicotomias como a relação externo-interno e cognição-emoção. 

Na década de 1970, o psicólogo cubano Fernando González Rey, estudioso e crítico do 
pensamento de Vigotsky e de teorias psicológicas e educacionais relacionadas às formulações dos 
autores soviéticos, passa a desenvolver sua teoria da Subjetividade na perspectiva histórico-cultural 
como desdobramento do tema da subjetividade, que já se via implicitamente presente na própria obra 
de Vigotsky, bem como na produção de alguns de seus seguidores. Uma didática voltada ao 
desenvolvimento humano, partindo-se do pressuposto de que ele é gerado pelo ensino, e que se efetive 
sobre a base da subjetividade, em reconhecimento da unidade simbólico-emocional, está por ser 
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desenvolvida. Nesse sentido, a teoria da Subjetividade de González Rey (2012b, 2013) abre zonas de 
inteligibilidade, inclusive no que tange ao ensino e aprendizagem musicais em contexto escolar. 

Como indivíduo produtivo, o sujeito constitui e desenvolve sua subjetividade em sua ação 
desferida no momento atual de sua existência social, que, por sua vez, é implicada com sua história de 
vida, com suas experiências passadas. Isso significa que a dimensão intrapsíquica do humano se 
configura a partir da atividade subjetivada, sob a forma de sentidos subjetivos quando o sujeito, em 
ação em seus distintos cenários, constitui processos simbólico-emocionais partilhando ideias, 
tradições, discursos, representações, valores. Nesse sentido, pode-se dizer que o sujeito é todo social, 
mas também é singular, já que cada indivíduo tem experiências de vida que lhe são particulares. É 
nesse entrecruzar permanente entre os sentidos produzidos na ação e aqueles relativamente estáveis, 
configurados em experiências anteriores, que o sujeito produz sua subjetividade, desenvolvendo sua 
personalidade e provocando modificações nos contextos de suas práticas sociais. Para além dos 
elementos objetivos que afetam o humano, González Rey defende, então, a existência de uma 
realidade subjetiva que implica simultaneamente o humano e a subjetividade dos espaços sociais dos 
quais toma parte, integrando o histórico e o atual, bem como o individual e o social no plano subjetivo. 

A subjetividade trata-se, pois, de um sistema em desenvolvimento, em que se produzem e 
organizam processos simbólicos em unidade indissociável com os emocionais. Essa unidade, definida 
МШЦШ “ЬОЧЭТНШ ЬuЛУОЭТЯШ”, МКЫКМЭОЫТгК-se por expressar-se na ação, nas diversas manifestações do 
sujeito, e, embora os processos da ordem simbólica e emocional emirjam uns na presença dos outros, 
não se pode afirmar que uns são causas dos outros. 

Segundo González Rey, a crença de que emoções são consequências de significados remete ao 
racionalismo dominante na psicologia ocidental. Para ele, a emoção se associa aos registros simbólicos 
e a partir dessa integração se dá a organização de um sistema psíquico qualitativamente diferenciado. É 
justamente pelo entendimento da complexidade envolvida nos fenômenos psíquicos, portanto 
subjetivos, não havendo correspondência imediata, linear, nem consciente entre os fenômenos externo 
e interno, que não se pode associar sentidos subjetivos de forma direta a determinado comportamento. 
Associadas a um comportamento pode haver distintas configurações subjetivas, tanto aquelas atuais, 
da ação, quanto aquelas de caráter mais estável, referentes às experiências passadas - as chamadas 
“МШЧПТРuЫКхõОЬ ЬuЛУОЭТЯКЬ НК pОЫЬШЧКХТНКНО”. E, ТЧЯОЫЬКЦОЧЭО, uma mesma configuração subjetiva 
pode se expressar em diferentes comportamentos, quiçá contraditórios (GONZÁLEZ REY, 2013, p. 
264-265).  

À ótica da teoria da Subjetividade, personalidade passa a ser compreendida como uma 
organização subjetiva que nunca se expressa perfeitamente definida, estável e acabada, apesar da 
relativa estabilidade que caracteriza a constituição subjetiva gerada na experiência concreta do sujeito. 
A personalidade é, pois, o sistema da subjetividade individual, sendo esta constituída dialeticamente na 
relação com a subjetividade social. Essa relação se faz na tensão permanente entre o indivíduo e os 
processos institucionalizados de sua vida social, em que uma dimensão subjetiva constitui a outra de 
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modo singular, tanto nos espaços sociais quanto nas pessoas ao compartilhar suas práticas em tais 
espaços. Embora as subjetividades individual e social sejam, de certa maneira, independentes uma da 
outra, uma se configura na outra. 

3 A teoria da Subjetividade e o campo educacional 

 

A perspectiva da teoria da Subjetividade acarreta significativas consequências ao campo 
ОНuМКМТШЧКХ, МШХШМКЧНШ Ш КХuЧШ ЧШ МОЧЭЫШ НШЬ pЫШМОЬЬШЬ НО ОЧЬТЧШ О КpЫОЧНТгКРОЦ МШЦШ “ЬuУОТЭШ ЪuО 
КpЫОЧНО” О ЬО НОЬОЧЯШХЯО. A КpЫОЧНТгКРОЦ pКЬЬК К ЬОЫ МШЧМОЛТНК К pКЫЭТЫ НК pЫШНução de sentidos 
subjetivos, sentidos esses configurados pelo aluno na ação, no contexto da sala de aula em uma relação 
dialética com as configurações subjetivas constituídas e reconstituídas em situações e momentos 
diversos, sejam na escola e ou em outros espaços e contextos, organizadas em sua subjetividade 
individual. Em outras palavras, os sentidos subjetivos produzidos na sala de aula 

 

organizam-se dentro de sentidos subjetivos dominantes da personalidade do 
aluno, e integram-se de forma imperceptível com as consequências de 
experiências anteriores da vida do aluno, que aparecem nesse momento através 
de emoções e processos simbólicos que são parte dos sentidos subjetivos que 
aparecem nesse momento, assim como também irão aparecer outras 
experiências do momento atual da vida do aluno, que tem sua origem em outras 
áreas de sua vida (GONZÁLEZ REY, 2012a, p. 34-35). 

 

É nesse sentido que a motivação é entendida, como configuração subjetiva da ação do próprio 
aluno e não como conteúdo pontual diretamente associado à natureza do objeto da aprendizagem. Essa 
concepção, que prima pela manifestação da subjetividade, requer a atuação do professor como 
facilitador da emersão dos sentidos subjetivos em processos que considerem o aluno em sua 
integralidade, não tão somente em sua condição mental operacional, mas em sua constituição enquanto 
sujeito que ao pensar, o faz não como capacidade isolada, mas de forma sistêmica, envolvida em 
processos emocionais e simbólicos. Tais processos, com origens distintas, não se apresentam de forma 
intencional nem integral, articulando-se aos processos vividos em sala de aula. Assim, a aprendizagem 
passa a ter um caráter singular e de produção do próprio sujeito, opondo-se ao ensino 
“НОЬpОЫЬШЧКХТгКНШ” ЪuО ЬОpКЫК Ш ЬuУОТЭШ (МШЦ ЬuКЬ ОЦШхões e vivências) do objeto do conhecimento 
(GONZÁLEZ REY, 2014, p. 31). Trata-se, portanto, de um ensino contrário à mera reprodução e ao 
enquadramento a padrões, ao ensino massificado. 

O objetivo em propiciar a aprendizagem comprometida com a subjetividade é o de fomentar o 
envolvimento produtivo do aluno nesse processo, em que ele gera sentidos subjetivos por ser capaz de 
pensar de forma ampliada, sistêmica. Nessa ótica, as operações e funções se constituem atreladas às 
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emoções, à imaginação e à fantasia, de modo que o pensamento atua como motivador e permite ao 
sujeito vislumbrar diferentes caminhos e aplicações do aprendido em novas situações. Para González 
RОв, “Ш ЬuУОТЭШ ЪuО КpЫОЧНО НОПТЧО-se não pelas capacidades e processos cognitivos envolvidos no 
processo de aprender, mas pelas configurações subjetivas que explicam o desenvolvimento dos 
ЫОМuЫЬШЬ НШ КХuЧШ ЧОЬЬО pЫШМОЬЬШ” (GONГÁLEГ REВ, 2012К, p. 36).  

O sujeito que aprende é também o que se desenvolve, por tratar-se do sujeito produtor de 
sentidos, capaz de operar e tomar decisões de forma ativa em seus múltiplos contextos da experiência 
ЬШМТКХ. GШЧгпХОг RОв (2014, p. 32) КПТЫЦК ЪuО ЧК ЭОЧЬуШ НК pЫШНuхуШ ЬТЧРuХКЫ НШ ЬuУОТЭШ “КЧЭО К 
possibilidade de alimentar com sua experiência o que aprende e de alimentar o seu mundo com aquilo 
ЪuО КpЫОЧНО”, ЬО ОПОЭТЯКЫп Ш ЬОu НОЬОЧЯШХЯТЦОЧЭШ. PКЫК Ш КuЭШЫ, К ПШЫЦК НТПОЫОЧМТКНК МШЦШ Ш ЬuУОТЭШ НК 
aprendizagem emprega o que aprende, direta ou indiretamente, em circunstâncias muito diferenciadas, 
representa um importante indicador da qualidade da aprendizagem. Essa qualidade é então definida 
МШЦШ “К МКpКМТНКНО РОЫКНШЫК НШ ЬuУОТЭШ ПЫОЧЭО К ЬТЭuКхõОЬ ЧКЬ ЪuКТЬ uЬК ОЬЬО ЬКЛОЫ, ЬОЧНШ ОЬЬО Ш 
elemento essencial dessa aprendizagem, com implicações para o desenvolvimento pessoal НШ КХuЧШ” 
(GONZÁLE REY, 2012a, p. 36-37). 

A aprendizagem, vista sob o prisma da Subjetividade, longe de excluir o processo de 
compreensão dos significados de caráter cultural e o uso e desenvolvimento de operações e funções 
mentais, possibilita a percepção e expressão do psiquismo humano em sua condição geradora e 
КuЭôЧШЦК ОЦ ЫОХКхуШ рЬ ТЧПХuшЧМТКЬ ТЦОНТКЭКЬ НШ ОбЭОЫЧШ. CШЦШ НТЭШ pШЫ GШЧгпХОг RОв, “Ш ЬОЧЭТНШ 
subjetivo não se contrapõe ao aspecto operacional da aprendizagem, senão que acrescenta uma 
qualidadО НК КpЫОЧНТгКРОЦ ЪuО ЧуШ ЭТЧСК ЬТНШ МШЧЬТНОЫКНК МШЦШ ТЧЭЫíЧЬОМК КШ КpЫОЧНОЫ” (IЛТН., p. 35). 
Assim sendo, as operações mentais não se circunscrevem ao sistema lógico-cognitivo. Elas funcionam 
ОЦ uЦ “ЬТЬЭОЦК НО pЫШНuхуШ НО ЬОЧЭТНШ ЬuЛУОЭТЯШ ЪuО ц pКЫЭО ОЬЬencial da operação intelectual, no que 
uma operação concreta é apenas uma ferramenta, mas não a condição que assegura a produção de um 
ЬТЬЭОЦК НО МШЧСОМТЦОЧЭШ” (GONГÁLEГ REВ, 2014, p. 36).  

 O emprego da teoria da Subjetividade no campo educacional implica abordagens 
МШЦpЫШЦОЭТНКЬ МШЦ К ОбpЫОЬЬуШ НШ КХuЧШ ЪuО, ЧК МШЧНТхуШ НО “ЬuУОТЭШ ЪuО КpЫОЧНО”, Ш ПКг pШЫ 
produzir sentidos, tendo entremeado às significações da ordem do simbólico, as emoções. Para tanto, 
no intento de promover a emersão de sentidos subjetivos, é primordial a criação de um ambiente 
participativo, dialógico em sala de aula, propondo tarefas provocadoras por meio das quais o aluno 
seja instigado a refletir sobre os problemas, a pensar criticamente, a se posicionar, a propor novas 
alternativas e caminhos frente aos desafios. 

Considerando especificamente a produção de sentidos face à aprendizagem musical, Souza 
(2015) observa que, embora a dimensão emocional seja fortemente associada às práticas musicais, suas 
implicações ao ensino e aprendizagem raramente são problematizadas. Há antes, tanto em pesquisas 
quanto no trabalho docente, a valorização do conhecimento musical enquanto conteúdo específico a 
ser transmitido e dos procedimentos para sua transmissão, do que o tratamento do papel das emoções 
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nos processos de ensino e aprendizagem, com suas consequências nas configurações subjetivas das 
pessoas. 

O ensino de música na Eseba será pensado na direção de propiciar a aprendizagem de crianças 
com vistas ao seu desenvolvimento integral, reconhecendo a implicação da unidade simbólico-
emocional nesse processo, qual seja, conferir singularidade aos caminhos e sentidos produzidos por 
cada sujeito ao lidar com o objeto musical. Algumas experiências já realizadas no cenário da pesquisa 
serão expostas a seguir e consideradas à ótica de González Rey. 

 

4 O ensino e a aprendizagem de música na Eseba 

 

O ensino de música é ministrado na Eseba no âmbito do componente curricular Arte, sendo 
ofertado no 1º e 2º ciclo, voltando-se a alunos de 7 a 10 anos. Anualmente é feito um rodízio de modo 
que o aluno que teve aulas de uma linguagem artística (artes visuais, dança, música ou teatro) passa a 
ter de outra. O ensino musical no 1º ciclo se desenvolve a partir de uma diversidade de atividades, 
muitas delas com caráter lúdico, envolvendo o canto e a execução de instrumentos de percussão e 
flauta doce no sentido de fomentar a compreensão e a prática musicais.  

O registro que se segue procura realizar uma leitura inicial de processos de ensino e 
aprendizagem musicais no cenário da pesquisa, à luz da teoria da Subjetividade, tomando como ponto 
de partida meus relatos sobre momentos de aulas, minhas observações sobre as manifestações dos 
alunos e o levantamento de informações ofertadas por eles mediante a aplicação de dois instrumentos 
metodológicos. 

 

4.1 Conhecendo preferências musicais das crianças 

 

Vislumbrando levantar informações iniciais que pudessem subsidiar hipóteses de pesquisa para 
o posterior desenvolvimento de experimentações com os alunos, dois instrumentos foram empregados 
nas três turmas de 3º ano durante o primeiro semestre letivo de 2016: o CD de papel, no primeiro dia 
de aula, e o completamento de frases (GONZÁLEZ REY, 2012b), no último. 

O primeiro instrumento teve o objetivo de conhecer as preferências musicais dos alunos. Cada 
МЫТКЧхК ЫОМОЛОu uЦ “CD” НО МКЫЭШХТЧК О ПШТ ШЫТОЧЭКНК К ЧОХО ОЬМЫОЯОЫ ШЬ ЧШЦОЬ НО ЦúЬТМКЬ, МКЧЭШЫОЬ, 
grupos musicais, instrumentistas, gêneros musicais e ou trechos das letras de músicas que mais 
gostavam. Para tanto, mostrei-lhes discos de vinil, apresentando as faixas, a capa, além de CDs, e parti 
da ЬОРuТЧЭО pЫШpШЬТхуШ: “ТЦКРТЧОЦ uЦ CН ЪuО ЯШМшЬ РШЬЭКЫТКЦ НО ШuЯТЫ, МШЦ КЬ ЦúЬТМКЬ, МКЧЭШЫОЬ, 
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grupos, gêneros musicais, tipos de música que vocês mais gostam... cada um receberá um CD de papel 
О МЫТКЫп Ш ЬОu pЫяpЫТШ CD”. Para a atividade, não houve qualquer interferência minha na escrita. Os 
registros constaram de nomes e trechos de músicas, nomes de cantores, de gêneros e grupos musicais, 
além do nome de um jogo/brincadeira musical (“TЫшЬ pШЫЪuТЧСШЬ”) ЭЫКЛКХСКНШ ЧКЪuОХО ЦОЬЦШ ОЬpКхШ 
quando a maioria dos alunos cursava o 1º ano e pôde frequentar as aulas de música. 

Dentre 34 participantes da atividade, 12 destacaram a preferência pelo gênero musical sertanejo 
universitário a partir da menção ao nome de cantores e de seu repertório, sobressaindo o nome de Luan 
Santana. Bastante citado foi também o nome da cantora Anitta, bem como as músicas de seu 
repertório. Os alunos também demonstraram apreciar funk, apontando repertório e nome de vários 
intérpretes (MCs). Cantores e repertório golpel/evangélico foram ainda salientados, além de música 
eletrônica/de games e os gêneros rock, rap e pop - este último incluindo nomes de cantores 
estrangeiros difundidos entre o público juvenil, como Katy Perry e Justin Bieber. Seis crianças 
referiram-se às práticas musicais desenvolvidas nas aulas de música em anos anteriores, sendo que o 
contato de quatro delas com essas práticas havia se dado somente no 1º ano, portanto, com o intervalo 
de mais de um ano.  

A apreciação das informações naquele momento letivo inicial permitiu inferir que os alunos, 
em geral, tinham contato com repertório musical amplamente difundido pela mídia, centrando suas 
preferências naquilo que era veiculado no momento presente. A menção às práticas musicais 
desenvolvidas nas aulas de música em anos anteriores pode ser considerada indícios de sentidos 
configurados subjetivamente pelos alunos, acenando que as experiências na aula de música podem ter 
sido significadas por cada um deles de modo particular. 

  

4.2 Um pouco sobre o ensino e aprendizagem musicais durante o primeiro semestre letivo de 2016 

 

As aulas se seguiram e, motivada por solicitações verbais e por registros nos CDs de papel, 
uma das primeiras atividades realizadas em subsequência ao levantamento das preferências musicais 
ПШТ “TЫшЬ pШЫЪuТЧСШЬ”. A ЛЫТЧМКНОТЫК ЧуШ ОЫК pЫШpЫТКЦОЧЭО uЦК ЫОКХТгКхуШ ЦuЬТМКХ, ЦКЬ ОЧПШМКЯК К 
propriedade do som Altura, estimulando os alunos a se atentarem, perceberem e responderem 
fisicamente aos padrões sonoros grave, médio, agudo, assim como aos movimentos ascendentes e 
descendentes das frequências sonoras. Para isso, atividades preparatórias foram desenvolvidas na 
intenção de retomar o assunto abordado quando os alunos cursaram música no 1º ano. A preparação 
envolveu a percepção do movimento sonoro pelos canais auditivo, visual e corporal, utilizando 
recursos materiais variados. Executando a flauta de êmbolo eu evidenciava sonora e visualmente a 
repetição de alturas, suas ascendências e descendências. Em momento posterior, sem visualizar a 
movimentação do êmbolo, as crianças representavam corporalmente aquilo que ouviam da flauta, em 
imitação aos movimentos sonoros percebidos. 
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Cordões em diferentes tamanhos foram também utilizados em outros momentos e dias de aula. 
Pregados na parede em alturas que eram sugeridas pelos alunos, os cordões eram interpretados 
vocalmente, com a liberdade de cada criança em definir Timbre e Intensidade, mas respeitando-se os 
padrões de Duração (se longo ou curto), de Altura (se grave, médio, agudo, ascendente ou 
descendente), além dos intervalos de silêncio (espaços vagos entre um cordão e outro). Articulada a 
essa atividade que abrangeu as quatro propriedades do som e o silêncio, os alunos também criaram 
seus próprios esquemas gráficos representando as estruturas sonoras. Esses esquemas escritos em giz 
no amplo quadro negro da sala de aula eram executados pelos colegas. 

O metalofone, instrumento de percussão com altura definida por suas teclas de metal, foi 
também um importante recurso para a exposição e exploração do parâmetro Altura. Posicionado na 
vertical o instrumento representava visualmente uma escada e, dessa forma, cada um dos graus da 
escala musical (notas), as distintas regiões (grave, média, aguda) e os intervalos ascendentes e 
descendentes. Visualizando o posicionamento das teclas, ouvindo a execução de intervalos e de 
pequenos trechos melódicos subsidiados por minha explicação, a ideia era de os alunos pudessem 
iniciar sua percepção e compreensão sobre aspectos envolvidos no parâmetro Altura, explorando-o 
quando da execução de melodias preexistentes e ou improvisadas no próprio metalofone, no 
acompanhamento em arranjos51 de canções, além de melhor qualificarem a apreciação do repertório 
musical. Em virtude do rodízio de alunos realizado na aprendizagem das linguagens artísticas na 
Eseba, muitos alunos se lembravam e mencionavam com satisfação as circunstâncias em que tocavam 
o metalofone ao cursarem o 1º ano, suas habilidades e  o desejo de tocarem-no novamente. 

PКЫК К ЛЫТЧМКНОТЫК НШЬ “TЫшЬ pШЫЪuТЧСШЬ”, Ш ОЬpКхШ НК ЬКХК НО КuХК ОЫК ХТЛОЫКНШ О ЭЫшЬ РЫupШЬ НО 
cadeiras organizados em lados diferentes. Ao ouvirem improvisações sonoras na região aguda do 
metalofone as crianças deveriam simular um passeio na floresta. Assim, como se fossem porquinhos 
НК СТЬЭяЫТК “O ХШЛШ ЦКu О ШЬ ЭЫшЬ pШЫЪuТЧСШЬ”, ШЬ КХuЧШЬ НОЯОЫТКЦ ЬО ЦШЯТЦОЧЭКЫ ЭЫКЧЪuТХКЦОЧЭО pОХК 
ЬКХК. AЭОЧЭШЬ КШЬ ЬШЧЬ ОЦТЭТНШЬ КШ ЦОЭКХШПШЧО, ШЬ “pШЫЪuТЧСШЬ” НОЯОЫТКЦ МШЫЫОЫ О ЬО pЫШЭОРОЫ ОЦ ЬuКЬ 
“МКЬКЬ” (МКНОТЫКЬ) КШ Шuvirem as sonoridades conduzidas à região grave, significando que o entardecer 
О Ш КЭКЪuО НШ “ХШЛШ ЦКu”, pОЫЬШЧКРОЦ ТЧМШЫpШЫКНШ pШЫ КХРuЦК МЫТКЧхК. MuТЭШ ЬШХТМТЭКНК pОХКЬ 
crianças e mencionada no momento de diagnóstico via CDs de papel, a brincadeira tinha o objetivo de 
provocar a atenção, a percepção e a prontidão de resposta dos alunos em relação ao parâmetro sonoro 
Altura. Contudo, a motivação e resposta dos alunos se dava em um processo comprometido com a 
fantasia, com a imaginação, com as lembranças que traziam do 1º ano. Sua participação evidenciava 
estado emocional de euforia, que perpassava momentos de expectativa, de tensão, de tranquilidade, 
estados esses que eram tangentes aos indivíduos, mas que mobilizavam todo o grupo integrado na 
brincadeira. Para os alunos o sentido da atividade estava em se divertirem, em se virem na euforia 
gerada na tensão, na expectativa pelo ataque do lobo e a rápida proteção, correndo e se sentando nas 
cadeiras. Para mim, na condição de professora interessada em conduzir os alunos na compreensão do 

                                                           
51 “AЫЫКЧУШ” ц КЪuТ ОЧЭОЧНТНШ МШЦШ К КНКpЭКхуШ НО uЦК pОхК ЦuЬТМКХ К ЬОЫ ТЧЭОЫpЫОЭКНК НО ЦШНШ НТЬЭТЧЭШ НКЪuОХО pЫОЯТЬЭШ 
quando de sua criação. 
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parâmetro Altura, a atividade cumpria seu propósito na medida em que eu notava toda essa euforia 
atrelada às respostas de ordem cognitiva. O objetivo da atividade não era, pois, o de gerar o estado de 
euforia, mas o de fomentar a compreensão pari passu à mobilização da esfera emocional das crianças 
em unidade com o raciocínio. 

O envolvimento das crianças nas atividades mencionadas transparecia entusiasmo, alegria, 
vontade de experimentar, de responder ao perguntado, de experimentar a execução dos instrumentos, 
НО ОбpХШЫКЫ ШЬ ЫОМuЫЬШЬ НК ЯШг О НШ МШЫpШ ЧК ЫОpЫОЬОЧЭКхуШ НШЬ ЬШЧЬ, НО “КНТЯТЧСКЫ” КЬ КХЭuЫКЬ 
apreciadas, de criar suas próprias estruturas sonoras. As atividades eram desafiadoras aos alunos, 
postas como problemas que requeriam sua atenção e acuidade para a resposta. Muitos comemoravam 
suas realizações sonoras e respostas corretas, reconhecendo também os feitos dos colegas. A dinâmica 
das aulas, com exposições e o envolvimento do grupo permeado pela experimentação por cada sujeito 
individualmente - fosse utilizando instrumentos, voz, cordões ou o quadro negro e giz - possibilitava a 
criação de um ambiente estimulante, gerado no plano coletivo, mas, também, a manifestação e a 
possibilidade de atuar frente aos alunos em sua zona de desenvolvimento proximal, colocando desafios 
individuais para além da condição de domínio real das crianças, aos quais elas conseguiam responder 
ao contarem com minha interferência e forma de conduzir o processo.    

As atividades orientadas a elementos musicais específicos, como aquelas que enfatizavam 
determinado parâmetro sonoro - no caso aqui relatado, o da Altura - aconteciam em alguns momentos 
pontuais de modo a clarear os processos e fomentar a elaboração de conceitos. Entretanto, o foco do 
ensino e aprendizagem musicais residiam não no domínio destes elementos, mas no interesse de que os 
КХuЧШЬ КШ МШЧЬЭТЭuíЫОЦ ЬОu “pОЧЬКЦОЧЭШ МШЦpЫООЧЬТЯШ” - em termo de Davidov (1988, p. 89) - 
pudessem percebê-los e explorá-los em suas vivências musicais, cantando, tocando, realizando 
arranjos coletivos e apreciando músicas. 

Ao apresentar determinada música nas aulas, as crianças são situadas quanto ao contexto de 
produção da obra e a aspectos biográficos de seu compositor, o que muitas vezes traz à baila memórias 
e vivências dos alunos relativas ao tema em foco, ao contexto da produção, aos assuntos estudados em 
outros componentes curriculares. Elas são desafiadas a cantar e a tocar tendo-se em vista os elementos 
da técnica vocal e instrumental, bem como a leitura dos símbolos musicais (representados ou não em 
partituras tradicionais), a precisão rítmica e melódica, a dinâmica, a agógica (que conferem sutilezas à 
interpretação), e, na mesma medida, expressar-se musicalmente de forma sensível, apropriando-se da 
materialidade sonora e de seus códigos em um movimento produtivo, de interpretação da música 
enriquecida com uma nuance própria, que extrapola a mera reprodução do objeto musical. Envolvido 
nessas práticas musicais imbuídas de desafios cognitivos e da ordem simbólico-emocional, a intenção 
é de que o aluno construa seu conhecimento compreendendo os elementos da estruturação musical, 
fazendo música, sentindo o potencial expressivo dessa linguagem artística e se expressando por meio 
dela. 
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Uma das primeiras ЦúЬТМКЬ pШЬЭКЬ р КpЫОМТКхуШ О КЧпХТЬО НО ЬuК ОЬЭЫuЭuЫК pОХШЬ КХuЧШЬ ПШТ “FТМШ 
КЬЬТЦ ЬОЦ ЯШМш” (“AЯТуШ ЬОЦ КЬК”), ТЧЭОЫpЫОЭКНК pШЫ AНЫТКЧК CКХМКЧСШЭШ. ApОЬКЫ НО ШЬ КХuЧШЬ ЧуШ 
terem feito referência a ela em suas anotações, tratava-se de uma canção muito explorada por 
professoras regentes em suas salas de aula e que havia integrado em período recente a trilha sonora de 
uma novela infanto-juvenil. Era, pois, uma música previamente conhecida pelas crianças sobre a qual 
eu pretendia desenvolver um trabalho envolvendo execução vocal, instrumental e a reflexão sobre seus 
elementos estruturantes, propiciando a compreensão musical. Logo pude perceber o entusiasmo dos 
alunos com a canção que seria trabalhada. Muitos tinham domínio da letra e relatavam com alegria as 
situações em que se apresentaram em atividades escolares interpretando a música. Mas, apesar da 
positividade emocional evidenciada nos relatos, nos gestos e na intensidade do canto, no 3º ano A pude 
presenciar reações dramáticas de alguns alunos. 

Ao apreciaЫ К ЦúЬТМК uЦК НКЬ ЦОЧТЧКЬ, К ЪuОЦ МСКЦКЫОТ “MпЫМТК”52, começou a chorar, como 
que acuada, demonstrando sofrimento. Aos poucos, outras crianças também sensibilizadas passaram a 
choravam. Márcia então revelou que sentia muitas saudades da avó falecida e que, ao ouvir a música, 
pensava nela. Já o aluno Thales chorou tão compulsivamente sem dizer qualquer palavra que, ao final 
da aula, precisou ser acolhido por uma das psicólogas escolares a quem revelou a tristeza com a perda 
de um familiar. Segundo relato da professora regente, que teve contato com Thales pelo restante do 
período de aula, ele prosseguiu entristecido. Em reuniões posteriores com a equipe psicopedagógica 
que lida com a turma, soube que o aluno de fato havia passado pela referida perda e vivenciado em 
momento recente a separação e reaproximação dos pais. Ademais, devido à organização familiar, para 
dar conta de compromissos cotidianos, incluindo as atividades profissionais dos pais, a criança os 
acompanhava em inúmeras atividades acordando muito cedo e passando quase todo o dia fora do 
КЦЛТОЧЭО НШЦцЬЭТМШ. A ОбОМuхуШ НК ЦúЬТМК “FТМШ КЬЬТЦ ЬОЦ ЯШМш” НuЫКЧЭО К КuХК pКЫОМО ЭОЫ 
desencadeado em Thales sentidos muito particulares, possivelmente relativos às configurações 
subjetivas da família, que poderiam imprimir um caráter peculiar à relação do garoto com o estudo 
musical por meio daquela canção. 

À luz de González Rey, é possível ponderar que o contato de algumas crianças com a música 
mobilizou suas configurações subjetivas individuais, cujos sentidos subjetivos foram manifestos no 
choro, afetando a configuração subjetiva do grupo que, recursivamente, prosseguiu participando das 
configurações subjetivas individuais em que cada um se mostrava sensibilizado em nível subjetivo, 
porém produzindo sentidos singulares mediante sua própria experiência. 

 

  

                                                           
52 Os nomes de alunos mencionados no âmbito deste trabalho são fictícios para preservar o anonimato das crianças. 
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4.3 A expressão de sentidos subjetivos por meio do completamento de frases 

 

Ao final do 1º semestre letivo foi aplicado o instrumento completamento de frases com os 
ТЧНuЭШЫОЬ: “EЬЭО ХuРКЫ”; “Eu РШЬЭШ”; “Eu ЪuОЫШ”; “Eu МШЧЬТРШ”; “Eu ЧуШ”; “NК КuХК НО ЦúЬТМК Оu”; 
“QuКЧНШ ШuхШ К ЦúЬТМК:ИИ, Оu:ИИ”; “QuКЧНШ ЭШМШ Шu МКЧЭШ К ЦúЬТМК:ИИ, Оu:ИИ”; “ApЫОЧНТ”. O 
completamento de frases foi respondido por 38 alunos das turmas de 3º ano. O objetivo de sua 
aplicação foi, a partir da interpretação das respostas, sinalizar a hipóteses sobre a produção de sentidos 
subjetivos e o desenvolvimento das crianças nas aulas de música, consistindo em ponto de partida para 
a definição de outros procedimentos e instrumentos de pesquisa. 

Se, por um lado, a pesquisa sobre a aprendizagem enquanto produção de sentidos subjetivos 
demanda atenção às singularidades, por outro, a análise das informações do corpo discente em seu 
conjunto diz da subjetividade social, das representações coletivas, que retroalimentam a subjetividade 
dos indivíduos. Assim, as respostas aos indutores foram consideradas tanto vertical, analisando a 
articulação dos complementos dados por um mesmo aluno aos 9 indutores, quanto horizontalmente, 
perpassando as respostas de cada um dos 38 alunos a um mesmo indutor. Para isso, as informações 
registradas pelas crianças foram transcritas, uma ao lado da outra, e lançadas em 3 quadros, cada qual 
aglutinando as respostas de uma turma, conforme o destaque abaixo: 

Indutor Complementos - 3º A 

1 Este lugar:  

1 - é legal/ 2 - eu aprendi a tocar música/ 3 - é bonito/ 4 - é para música/ 5 - é muito legal as músicas que a tia Lu ensina/ 6 - é muito 

divertido e legal e eu gosto muito da aula de música/ 7 - É legal e divertido, ótimo para levar bronca da profª Lucielle/ 8 - é ótimo certo/ 

 9 - é lindo, legal, limpo, colorido, divertido, musical, não tem barulho/ 10 - é legal/ 11 - legal/ 12 - é bom/ 13 - é a música. 

As respostas ao primeiro indutor - “EЬЭО ХuРКЫ:” - praticamente se restringiram ao contexto da 
aula de música, mostrando a identificação da sala de aula com a linguagem musical e uma visão 
pШЬТЭТЯК, МШЦШ ЧШ ЭЫОМСШ: “é lindo, legal, limpo, colorido, divertido, musical, não tem barulho” (3º A). 
Na esfera das relações humanas tecidas no espaço, as informações obtidas a partir do completamento 
indicam o incômodo de alguns alunos provocado pela bagunça, conversa e até mesmo agressões 
físicas. Algumas crianças expressam diretamente sua preocupação com a indisciplina. Há registros que 
também remetem à relevância das relações de amizade. Em determinados trechos é possível notar o 
papel que as crianças conferem a mim como a agente responsável por ensiná-los, a relação de afeto e a 
necessidade da manutenção de um comportamento adequado no processo de ensino e aprendizagem. 
As respostas permitem presumir que o ambiente das aulas é permeado por relações entre diversos 
sujeitos, às quais são atribuídas importâncias, interferindo nas configurações subjetivas sociais. Assim 
sendo, é primordial a criação de um ambiente dialógico, de respeito mútuo, tanto entre alunos quanto 
entre alunos e professora, haja vista que as motivações, os sentidos produzidos no contexto escolar não 
residem nos conteúdos da aprendizagem, estando intrinsecamente ligados à própria trama relacional. 
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A positividade presente nos registros dos alunos é demonstrada não só em relação ao espaço 
das aulas de música, mas também em relação à aprendizagem proporcionada - às possibilidades de se 
vivenciar música, ao contato com os instrumentos e repertório trabalhado. Se parece óbvio que o 
ensino musical deva se referir à execução de músicas, não é exatamente essa a cena comum do ensino 
musical institucionalizado, o que é expresso não só no conteúdo, como também no título do livro do 
notório pedagogo musical inglês Keith Swanwick, Ensinando música musicalmente (2003). Em sua 
obra e, especificamente, a partir de seu Modelo (T)EC(L)A, o autor defende que o ensino de música se 
fundamente no contato direto do aluno com a expressão musical ao invés de se pautar em elementos 
periféricos ao fazer musical, em que fala-se sobre música, memoriza-se termos, nomes de elementos 
da estruturação musical, mas nem sempre se confere sentido a esse conteúdo, acarretando o 
desinteresse dos alunos. Sendo assim, as manifestações dos alunos do 3º ano da Eseba quanto ao que 
se aprende nas aulas de música, sua percepção da aprendizagem a partir de aspectos propriamente 
musicais, sua positividade e satisfação demonstrada em relação ao ensino e aprendizagem de música 
na escola são muito significativas. 

Ocorre, no entanto, que os conhecimentos de caráter técnico e de sistematização teórica 
aparecem poucas vezes nos completamentos, em sua maioria de forma indireta, relacionando-se ao 
elemento pulsação e às notas musicais. É certo que o instrumento metodológico empregado não 
direcionou a reflexão e expressão dos alunos em termos de seu aprendizado teórico, de sua formação 
de conceito. Mas, diante as respostas fica a dúvida sobre a construção de seu pensamento 
compreensivo e a hipótese de que os alunos vivenciaram música sem compreender seus elementos 
estruturantes, permanecendo no nível empírico. Alguns complementos de frases transparecem ainda a 
valoração às aulas de música, o compromisso das crianças com a aprendizagem musical no espaço 
escolar, a percepção de suas potencialidades e limites relacionados ao fazer musical. 

  

 

4.4 Produzindo sentidos subjetivos e motivação 

 

No contato com o repertório musical as crianças demonstram ser afetadas, sentido diferentes 
sensações e produzindo diferentes emoções. Interessante é saber que nenhuma das músicas trabalhadas 
durante o semestre tinha correspondência com o repertório mencionado no CD de papel em 
levantamento feito no início do ano. Os completamentos de frases evidenciam que uma mesma música 
acarretou a produção de sentidos muito diferentes entre um aluno e outro, o que se justifica pela 
singularidade da experiência de cada um, motivada por fenômenos subjetivos que não guardam relação 
direta e imediata com o objeto musical. Dentre as sensações/efeitos físicos e sentimentos 
desencadeados a partir da experiência musical constam: choro, concentração, sensação de liberdade, 
tristeza, alegria, felicidade, paixão, pena. As respostas das crianças me permitem vislumbrar que suas 
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experiências emocionais são densas, mobilizando-as no plano subjetivo. Atrelado às manifestações 
emocionais e até mesmo físicas dos alunos a partir de sua experiência musical no contexto das aulas, é 
também possível perceber a sua unidade com processos ligados à imaginação, portanto, a existência de 
uma produção da psique que independe da experiência direta em relação a algum fenômeno ou objeto. 
Nessa direção está o registro apagado do aluno Luciano, do 3º ano A, cujas marcas permitem a leitura: 
“NК КuХК НО ЦúЬТМК Оu: ‘pОЧЬШ ЪuО ЦТЧСК КЯя ЦШЫЫОu’”. ApОЬКЫ НО ЬuКЬ ЫОЬpШЬЭКЬ КШЬ ТЧНuЭШЫОЬ ЧуШ 
deixarem claro o que, pontualmente, na aula de música o lembrava da morte da avó, o contexto de 
КpЫОМТКхуШ НК ЦúЬТМК “FТМШ КЬЬТЦ ЬОЦ ЯШМш”, Уп МТЭКНШ, pШНО ЭОЫ ТЧПХuОЧМТКНШ ЬuК pЫШНução de sentido.  

NуШ Ья Ш ЭЫКЛКХСШ МШЦ “FТМШ КЬЬТЦ ЬОЦ ЯШМш”, ЦКЬ ЭКЦЛцЦ ШЬ pЫШМОЬЬШЬ НО ОЧЬТЧШ О 
aprendizagem envolvendo outras músicas parecem ter mobilizado a mente dos alunos de forma 
sistêmica, em que o pensamento aglutinou dimensões outras que não apenas as operações lógicas. 
NОЬЬО ЬОЧЭТНШ ОЬЭуШ ТЧПШЫЦКхõОЬ ЪuО ЫОЬЬКХЭКЦ КЬ НТЦОЧЬõОЬ НК ТЦКРТЧКхуШ О НК ОЦШхуШ: “QuКЧНШ 
ШuхШ К ЦúЬТМК: ‘SШЛЫКНТЧСШ’, Оu ЬТЧЭШ Ш ЪuО КМШЧЭОМОu ЪuКЧНШ Ш ЯОЫуШ ЯКТ ЯТЫКЫ ЦКЫ О Оu ЬТЧЭШ ЦuТЭК 
pОЧК’” (3º B); “QuКЧНШ ЭШМШ Шu МКЧЭШ К ЦúЬТМК: ‘AЦШЫ НО íЧНТШ’, Оu ТЦКРТЧШ ЪuО ОЬЭШu Хп’” (3º C). 

É notório que a abordagem do conteúdo das letras das músicas afetou os alunos, mas, a 
materialidade sonora, com suas diferentes estéticas, códigos culturais, também mobilizou seus 
pensamentos, suas sensações e disposição para as atividades. Indícios disso estão nos registros em que 
citam a música Sobradinho e na observação de suas respostas físicas no momento da apreciação 
musical. Se, por um lado a música trata de consequências desagradáveis da construção da represa de 
Sobradinho às pessoas nativas e aos recursos naturais - consequências essas que foram discutidas com 
as crianças e geraram sentimento de pesar, tristeza e até mesmo indignação - por outro lado, a 
instrumentação, a construção melódica modal e o ritmo de xote, condizentes com a estética de músicas 
nordestinas (ritmadas e dançantes), pode ter contribuído para a produção de sentidos subjetivos 
relacionados à alegria, como manifestado por outros, física e textualmente.  

A despeito da produção de sentidos subjetivos na aula de música em que é evidente a emersão 
de expressões relativas às vivências particulares dos sujeitos advindas de outros contextos de vida, os 
instrumentos utilizados não permitem tecer afirmações sobre a relevância dos processos gerados nas 
aulas de música às configurações subjetivas da personalidade dos alunos, ou seja, se a subjetivação de 
suas experiências constituirão sentidos de caráter mais estável na estrutura psíquica dos alunos, 
capazes de incidir sobre seus projetos, comportamentos e posicionamentos em outras instâncias de 
vida.  
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5 Em tempo 

 

O envolvimento nas aulas de música e, sobretudo, na execução de repertório arranjado para 
vozes e instrumentos associada à atividade de apreciação, em contexto dialógico, fomentou a 
participação dos alunos e sua produção de sentidos, as quais não guardavam, necessariamente, relação 
direta com o objeto musical. As expressões dos alunos também revelavam a distinção entre o caráter 
das emoções desencadeadas em cada um deles ao relacionarem-se com a mesma música. Essas 
observações vão ao encontro do pensamento de González Rey, para quem os sentidos subjetivos são 
produzidos de forma complexa, caótica, sem a precisão de sua origem e a definição de causalidades, 
comprometidos em uma relação dialética entre os eventos passados, que marcaram a história de vida 
dos sujeitos concretos e singulares, e os sentidos produzidos na atualidade de suas práticas sociais. Em 
palavras do autor, 

 

As experiências vividas em sala de aula não expressam somente processos 
subjetivos originários dali. Pelo caráter gerador da psique, eventos 
КpКЫОЧЭОЦОЧЭО ТЧЭЫКЧЬМОЧНОЧЭОЬ ОЦ ЬuК ЬТРЧТПТМКхуШ ШЛУОЭТЯК ЬуШ “ЫОЬpШЧЬпЯОТЬ” 
por uma produção subjetiva que tem muito mais a ver com as configurações 
subjetivas do sujeito, do que com o evento em questão (GONZÁLEZ REY, 
2013, p.268). 

 

As expressões físicas, verbais e textuais, as quais mostram diferentes emocionalidades e o 
gosto dos alunos em apreciar e executar músicas que sequer conheciam ou consideravam no rol de 
ЬuКЬ pЫОПОЫшЧМТКЬ, МШЫЫШЛШЫКЦ К pШЧНОЫКхуШ НО ЪuО “ШЬ ЬОЧЭТНШЬ ЬuЛУОЭТЯШЬ ЫОpЫОЬОЧЭКЦ К ЦШЭТЯКхуШ 
СuЦКЧК, uЦК ЯОг ЪuО ЬуШ К ЛКЬО НТЧсЦТМК НКЬ НТПОЫОЧЭОЬ ОбpЫОЬЬõОЬ НК pОЬЬШК” (IЛТН.).  

Pensada em função do fazer musical, pode-se dizer que a aprendizagem de música se refere à 
própria experiência que se quer compreensiva, de modo que os elementos da estruturação musical 
sejam conhecidos, compreendidos e aplicados em distintos contextos da expressão artística. Mas, a 
produção de conhecimento deve dizer da produção de sentidos envolvendo não só as operações 
mentais, e sim a unidade dos processos simbólico-ОЦШМТШЧКТЬ, ОЦ ЪuО Ш КХuЧШ ц МКpКг НО “КХТЦОЧЭКЫ 
МШЦ ЬuК ОбpОЫТшЧМТК Ш ЪuО КpЫОЧНО О НО КХТЦОЧЭКЫ Ш ЬОu ЦuЧНШ МШЦ КЪuТХШ ЪuО КpЫОЧНО” 
(GONZÁLEZ REY, 2014, p. 32), desenvolvendo-se como sujeito. 

Que os processos realizados nas aulas de música desencadeiam a produção de sentidos, as 
observações de cenas em sala de aula e as informações oriundas dos dois instrumentos aplicados junto 
aos alunos do 3º ano permitem assim entender. Porém, são aqui apresentados como um momento 
inicial da pesquisa que será encaminhada à experimentações com objetivo de extrapolar a produção do 
conhecimento em nível empírico, fazendo-o pensamento compreensivo, e este, qualificado pela 
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capacidade geradora do aluno que, ao produzir sentidos subjetivos faz-se sujeito de sua experiência, 
mobilizando seus afetos, sua imaginação, suas funções cognitivas, com implicações ao seu próprio 
desenvolvimento. 
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RESUMO 
O presente trabalho com cunho qualitativo, pretende discutir a temática fracasso escolar, 
tendo como objetivo compreender o que pensam os professores das escolas públicas em 
relação ao fracasso escolar, discutir a participação da família na vida escolar do aluno, o 
papel da escola diante do fracasso escolar e os fatores relevantes que contribuem na sua 
efetivação. Realizamos pesquisas bibliográficas em artigos e pesquisa de campo com 
questionários contendo perguntas abertas e fechadas em escolas públicas nas cidades de 
Ituiutaba-MG e Capinópolis-MG, esses questionários subsidiaram a discussão do tema 
proposto. Esse e um dos temas mais destacados como problema no sistema de ensino e, 
portanto, um desafio para a educação.  Finalizando ressaltamos que os principais fatores 
que contribuem para tal fracasso estão relacionados muitas vezes com a situação 
socioeconômica, a família e a escola desses alunos, o enfrentamento desse problema 
requer estudos teóricos e trabalho coletivo por parte de todos que contribuem para tal 
situação. 

 
Palavras-chave: Fracasso Escolar, Educação Básica, Família.  
 
I - INTRODUÇÃO 
 
 O presente artigo tem por objetivo analisar o modo como os professores das 

escolas pesquisadas entendem e lidam com o fracasso escolar. Durante os estudos para 

fundamentação desta pesquisa observamos que existe uma produção considerável sobre 

o tema, assim como diversas são as causas que incidem sobre esse fenômeno.  

mailto:luanaferreirasantana@hotmail.com
mailto:camillasantos_ap@hotmail.com
http://www.facip.ufu.br/node/269
mailto:valeria.rezende@ufu.br
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 Desse modo, faremos apontamentos essenciais para que essa temática seja 

dialogada e que tenha reflexões em busca do que pensam e das contribuições para que 

isso aconteça. 

 Para desenvolver o trabalho, entendemos ser de fundamental importância atentar 

para os métodos e técnicas que orientam a pesquisa científica em educação.  

 Ao propormos investigar o Fracasso Escolar, o primeiro passo foi a realização de 

pesquisas bibliográficas referente a este assunto. De acordo com Barros (2011), é 

importante que a pesquisa bibliográfica efetivamente, se realize. Segundo o autor, 

ninguém inicia uma reflexão científica ou acadêmica a partir do ponto zero.  

 
Concordamos com o autor, ao afirmar que as obras a serem levantadas na Revisão 

Bibliográfica devem ser bem exploradas para a compreensão da temática abordada. Dessa 

forma, detivemo-nos, inicialmente, em um estudo sobre formação e saberes docentes. A 

proposta foi realizar um diálogo entre as narrativas de professores e a produção acadêmica 

sobre a temática investigada. 

O segundo passo foi produzir o questionário, o roteiro e realizar as entrevistas com 

as professoras escolhidas na rede pública (estadual) do município de Capinópolis, MG, 

Brasil, do ano de 2016 e também do município de Ituiutaba, MG, Brasil. Fez parte da 

investigação o universo de professores da escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em 

Capinópolis-Minas Gerais e da escola Estadual Coronel Tônico Franco, em Ituiutaba-

Minas Gerais. Escolhemos essas escolas, porque já tivemos contato anteriormente com 

elas. Delimitando os cenários e os sujeitos da investigação, utilizamo-nos da metodologia 

de questionário e história oral por acreditarmos que esta permite o acesso às vozes, às 

manifestações anônimas, ao cotidiano e as experiências. Segundo Portelli (1997), a 

história oral, além de expressar a historicidade da experiência pessoal e o papel do 

indivíduo na história da sociedade, propicia ampliar os conhecimentos e as informações 

sobre um passado recente, por meio da versão de pessoas que o viveram. 

As entrevistas foram semiestruturadas, por meio de um roteiro preestabelecido, 

orais, gravadas, transcritas e, posteriormente, textualizadas. A transcrição, segundo 

Szymanski (2004), é a primeira versão escrita do texto, da fala do entrevistado, que deve 

ser registrada, tanto quanto possível, tal como se deu. A textualização consiste na limpeza 
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dos vícios de linguagem, ou seja, na passagem do oral para o escrito, as narrativas foram 

adequadas à norma culta da língua portuguesa. As cópias das transcrições e textualizações 

das entrevistas foram devolvidas aos colaboradores para a sua conferência. Todos os 

colaboradores leram e concordaram com a textualização das entrevistas, mas uma 

professora pediu para não ser identificada. Dessa forma, optamos por não identificar 

nenhuma das colaboradoras, recorremos a pseudônimos para apresentá-las. 

 De início fizemos um breve apontamento sobre o que é o fracasso escolar, o 

porque isso ocorre e a relação da família, em seguida abordaremos um pouco dessas duas 

escolas pesquisadas e a consideração final. 

 

II- ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 

O fracasso escolar é um tema importante e polêmico que demanda muita atenção 

no espaço escolar. O baixo rendimento dos alunos está intimamente ligado aos seguintes 

fatores: insucesso escolar, evasão, reprovação, erro, fracasso e indisciplina. 

 Ao longo do século XX a sociedade brasileira acedeu e conserva instituições 

políticas e sociКТЬ ЪuО ЫОПШЫхКЦ uЦК ЬШМТОНКНО ОбМХuНОЧЭО О НОЬТРuКХ. NКЬ ОЬМШХКЬ, “ОЬЬК 

МuХЭuЫК НО ОбМХuЬуШ ц ЦКЭОЫТКХТгКНК ЧК ШЫРКЧТгКхуШ” О ЧК “МuХЭuЫК НШ ЬТЬЭОЦК ОЬМШХКЫ” ЪuО 

ЬО “ЦКЭОЫТКХТгШu КШ ХШЧРШ НКЬ НцМКНКЬ ЧК pЫяpЫТК organização da escola e do processo de 

ensinШ” (ARROВO, 1992, pКР. 47). Desse modo, o autor recomenda que tenham 

propostas e análises para estudar o fracasso-sucesso escolar em toda conjuntura da escola 

para amenizar o insucesso, sobretudo porque a escola, como instituição formadora é 

responsável pelo resultado do desempenho escolar que compreende o sistema de ensino. 

 A escola é uma instituição sociocultural, estabelecida e regulada por valores, 

perspectivas e percepções. A cultura escolar é conformada a partir da cultura social 

vigente, e atualmente uma cultura fidedigna as especificidades elitistas e de exclusão 

popular, privilegiando as classes abastadas. 

 DШЦТЧТЪuО JuХТК (2001) ЫОХОЦЛЫК ОЦ ЬОu ЭОбЭШ “A МuХЭuЫК ОЬМШХКЫ МШЦШ ШЛУОЭШ 

СТЬЭяЫТМШ” que chama a atenção para as práticas e, aos aspectos internos da escola. Nesta 

compreensão, este evidencia que a escola não é somente um lugar de transmissão de 

conhecimentos, porém, é um lugar de “ТЧМuХМКхуШ НО МШЦpШЫЭКЦОЧЭШЬ О habitus” (JULIA, 

2001; p. 14). 
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A escola tem como uma de suas principais funções, tornar o aluno apto a realizar 

escolhas durante sua trajetória de vida, por exemplo, qual curso universitário escolher, 

qual emprego, escolher o não cursar o ensino superior. E a mesma deve gerar 

oportunidades de forma igualitária para todos, independentemente das escolhas pessoais, 

os alunos devem ter a oportunidade de escolher. 

Segundo Arroyo (1992) percebemos que a escola não está estruturada para aceder 

socialmente, onde admita o desenvolvimento cultural e educativo, especialmente dos 

mais pobres, constituindo uma estrutura seletiva e excludente, uma cultura do fracasso, e 

que reflete nas camadas populares.   

A cultura do fracasso está arraigada na instituição escolar, onde esta torna-se uma 

instituição excludente. Para poder conseguir o almejado saber nas escolas, a insuficiência 

de domínio em certas disciplinas excluiu o aluno no avanço do seu direito de saber, 

instituindo uma cultura escolar de reprovação. Em vez de dar relevância para o ensino e 

aprendizagem, dando autonomia e reflexão para os alunos. 

Portanto, o fracasso escolar não ocorre somente pelo fato da escola descumprir 

seu papel, mas por não ter envolvimento com o Estado, a família e a sociedade. 

Encarar o fracasso escolar é uma provocação de toda a sociedade brasileira, como 

o futuro do país quanto ao desenvolvimento econômico, social e cultural poderá ser 

afetado perante indicadores ainda tão erguidos de evasão e retenção nas escolas, ou 

aprovação sem absorção do conhecimento. 

 

III- AS CAUSAS DO FRACASSO ESCOLAR 

Sabemos que o fracasso escolar é um fenômeno que não responde a uma única 

causa, ele pode ser motivado por vários fatores relacionado ao mesmo tempo. Cada aluno 

é um caso especifico, e seu nível de rendimento escolar pode estar determinado por uma 

infinidade de fatores. A proposta é analisamos quais são as causas do fracasso escolar. 

Para Cahnner e Shliemann (1983) o fracasso vai está relacionando a questão 

social, através de uma pesquisa cognitiva os autores atribuíram a falta de dinheiro ao 

fracasso escolar, as camadas mais pobres da sociedade vão tem maior dificuldade de 

aprender. 
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Em seu estudo, o autor percebe que as crianças escolas da rede pública com 

dificuldades de aprendizagem, tem renda familiar muito baixa, isso de fato atrapalha no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, a criança não sabe ler e escrever e nem fazer as 

quatro operações matemáticas. 

 A dificuldade em aprendizagem muitas vezes vai além dos problemas da criança. 

O fracasso escolar pode ser o fracasso do próprio sistema de ensino. Os alunos não 

compreendem as quatro operações fundamentais de forma que elas possam ser utilizadas 

na vida cotidiana. O que a gente aprende na escola nada mais é que a vida escrita em outra 

linguagem. Não saber interpretar este esquema de representação separa a escola da vida.  

Pensando no contexto histórico, o fracasso sempre existiu, o ser humano é sujeito 

a erros e acertos. Entretanto, a questão que se coloca é permanecer no erro e tornar o 

fracasso um problema social e econômico. 

 

(...) a questão que hoje se coloca sobre o fracasso escolar, que passou a 
ser um problema importante nas sociedades contemporâneas. Já não se 
trata de uma mera questão pedagógica, mas de um problema social e 
econômico (IRELAND, 2007, p.23). 
SОРuЧНШ BШuЫРuТРЧШЧ (1977) “КПТЫЦК ЪuО Ш ОбЭЫКЭШ ЬШМТКХ К ЪuО 
pertence à família intervém no êxito e na orientação escolar dos filhos 
por meio de fatores concretos, como a atmosfera intelectual da família, 
a estrutura da língua falada, o acesso aos bens culturais, a atitude 
desenvolvida em relação a escola e o custo financeiro máximo doa 
ОЬЭuНКЧЭОЬ ЪuО К ПКЦíХТК pШНО ЬupШЫЭК.” (IRLAND, 2007, p. 64) 

 

O envolvimento do aluno no trabalho familiar como escape para um aumento do 

capital também influencia no rendimento escolar, sendo assim vários os fatores que 

influenciam o fracasso ou sucesso escolar, influenciam o fracasso ou sucesso escolar. 

 Segundo Glória (2002) ОЦ ЬОu ЭОбЭШ A “ОЬМШХК НШЬ ЪuО pКЬЬКЦ ЬОЦ ЬКЛОЫ”, a 

prática da não retenção escolar na narrativa de alunos e familiares, os alunos envolvidos 

em uma pesquisa sobre a não-retenção são de classes menos favorecidas que tem grande 

número de familiares e vivem em periferias com condições precárias, com baixos salários 

que recém de aposentadoria ou de trabalhos pouco qualificados, ou seja, vendem sua mão 

de obra barato em troca de um misero salario para sobreviver.  
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Com renda muito escassa percebe-se pela fala de uma mãe que a não repetição de 

um ano é um alivio, pois ela não terá que comprar material para aquele filho repetir de 

ano, assim podemos perceber como o contexto social e econômico em que esses alunos 

se encontram inseridos contribuem para o fracasso escolar, analisamos também nas falas 

dos entrevistados que os familiares desses alunos tem um nível de alfabetização muito 

reduzido quando não analfabetos, as mães apresentam um grau de escolaridade melhor 

,mas apenas uma das entrevistadas conseguiu concluir o ensino as quatro primeiras series 

do 1ºgrau, o lazer dessas famílias se restringem a televisão e ao bate papo com os amigos. 

(Glória, 2002). 

Segundo a pesquisa os pais acreditam que a escolarização dos filhos e de 

fundamental importância para que no futuro eles consigam ter uma condição de vida 

melhor. Para eles, os filhos têm que aprender a ler e escrever como condição necessária 

para o trabalho. Como no caso citado de um adolescente que não consegui emprego de 

embalador porque não sabe ler, para a família a escola não está cumprindo seu papel que 

é formar os alunos para o trabalho, e não veem vantagens na não reprovação uma vez que 

os filhos conseguem certificados de conclusão sem as competências necessárias. A escola 

também e considerada como refúgio para que as crianças não fiquem na rua, e também 

constituídas como espaço de socialização e refúgio da violência. 

O fracasso escolar vem sendo analisado na perspectiva tanto da sociologia quanto 

da psicologia da Educação, buscando respostas para responder esse objeto. Em paralelo 

a isso pode ser observado várias reformas educacionais e politicas curriculares tentando 

solucionar esse problema, propostas como o sistema de ciclos e o surgimento da 

aprovação automática foram implantadas, tentando diminuir a reprovação das séries 

iniciais. 

A partir daí, surgem iniciativas buscando a democratização da educação básica, 

diversos investimentos, expansões de matrícula, mas nem assim, impede que o fracasso 

escolar fique fora da realidade das escolas públicas brasileiras. 

Várias ideias foram propostas, contudo nada que realmente se encaixasse na 

realidade e que pudesse melhorar a qualidade das escolas públicas. A proposta que de 

fato foi mantida foi a da aprovação automática, defendendo a ideia que a reprovação de 

nada iria contribuir no desenvolvimento da criança. Mesmo com várias objeções o projeto 
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começou a ser implantado nas escolas públicas brasileiras, trazendo consigo a 

necessidade de novas adequações no sistema de ensino, no trabalho pedagógico, e no 

papel do professor diante o aluno. 

Segundo Tura e Marcondes (2011), desde o inicio do século XX, a reprovação de 

estudantes das séries iniciais, foi motivo de preocupação dos gestores da escola pública 

no Brasil. Gerando novas propostas curriculares que abordassem as mudanças 

socioculturais e econômicas que vem surgindo com o processo de globalização. Essa 

organização tem por objetivo diminuir o fracasso escolar, dissipando com o problema da 

repetência e reorganizando as diferenças de idade no ensino básico de educação. 

Em 1990 foi o marco dos avanços sobre o sucesso escolar, com um olhar 

diferenciado para as escolas que deixaram para traz o rotulo de escola com baixo 

desempenho. Iniciativas e parcerias internacionais com a UNESCO, PNUD, UNICEF e 

BID, incentivaram a implantação de sistemas de avaliação de dimensões internacionais, 

mas apesar da proposta de educação para todos, o discurso de qualidade e eficiência, se 

voltou para o lado competitivo e comercial, distorcendo a proposta inicial. 

 

IV- A ESCOLA PESQUISADA EM CAPINÓPOLIS-MG 

AШ ЫОПХОЭТЫЦШЬ ЬШЛЫО Ш ЬТРЧТПТМКНШ НШ “МОЧпЫТШ” ЧК ПШЫЦКхуШ НШЬ ЬuУОТЭШЬ, 

consideramos a afirmação de Silva Júnior (2007) ao argumentar que o cenário é o lugar 

onde as ações ocorrem e os sujeitos se formam, vivem suas histórias, onde o contexto 

social e cultural tem o papel de construir, permitir ou negar. Se o lugar tem as marcas do 

homem, formas, tamanhos e limites, consideramos relevante apresentar e refletir sobre o 

cenário da nossa investigação: a Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco situada na 

cidade de Capinópolis-MG, lócus de atuação das professoras colaboradoras deste artigo. 

O PPP (Projeto Político Pedagógico) registra a necessidade de estabelecer os 

princípios da gestão democrática como meio de repensar a escola em seu processo de 

inclusão e possibilidade de participação da comunidade escolar, garantindo a 

transparência das decisões e o encaminhamento pedagógico coletivo. Entretanto a escola 

não é colocada apenas como um espaço formal de aprendizagem, mas, sim, um espaço 

onde se adquire o conhecimento por meio de experiências vividas.  
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No contato inicial com as professoras, colaboradoras deste artigo, buscamos 

compreender como pensam sobre o fracasso escolar. Perguntamos o que é o fracasso 

escolar e quais os fatores que contribuem para que ela ocorra. 

Vejamos suas narrativas: 

 

É quando as metas e propostas não são atingidas tanto pelo educando 
como pelo educador. Fatores que contribuem para o fracasso escolar: 
condições psicológicas do aluno, condições da escola e dos 
profissionais que atuam nela e as precárias condições em que vive a 
maioria das pessoas no país. (P1, 2016). 
Fracasso escolar e quando a escola não consegue alcançar seus 
objetivos. Por desmotivação dos professores, falta de interesse dos 
alunos, falta de apoio da família e aprovação automática. (P2, 2016). 
Fracasso escolar quando o aluno não abandona a postura passiva – 
reclama, queixa e vitimar-se. Quando não assume a responsabilidade 
com o coletivo. Quando não valoriza a própria cultura, a diversidade, o 
conhecimento, o saber. Vários fatores contribui: Baixa autoestima, falta 
de um projeto de vida, de perspectiva, percepção das limitações da 
escola, preocupação com a inserção no mercado de trabalho. (P3, 2016). 
O fracasso escolar e quando os alunos não conseguem atingir os 
objetivos propostos e acaba ficando em baixo desempenho, isso é 
ocasionado pela falta de apoio e acompanhamento na vida escolar do 
aluno. Para mim é bem complicado essa questão, pois são vários fatores 
que influenciam no fracasso escolar, porém é isso acima que acho 
pertinente. (P4, 2016). 

 

De forma geral, as professoras analisam o fracasso e suas consequências no aluno, 

na falta de estrutura e recurso da escola, os colegas de profissão e o que mais dá ênfase é 

no aluno, culpabilizando por este fator. As narrativas apresentam sinais de se ter uma 

importância do diálogo entre a escola, alunos, professores, famílias e a comunidade. 

Continuamos a escrita deste artigo destacando a relação do fracasso escolar e a prática 

pedagógica do professor. 

A prática pedagógica do professor consiste no comprometimento maior 
com a profissão, uma vez que, muitos professores fazem parte desse 
fracasso por sua desmotivação, despreparo, falta de apoio e condições 
dignas de trabalho. Por outro lado, existe o distanciamento da família e 
a falta de incentivo por parte dela que gera no aluno a desmotivação. 
(P1, 2016). 
A prática pedagógica da maioria dos professores está desatualizada, não 
alcançando a realidade e a necessidade dos alunos. E isso é um dos 
fatores para que ocorra o fracasso escolar. Porque para mim vai muito 
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além dessa relação da prática pedagógica e o fracasso escolar. (P2, 
2016). 
Quanto ao fracasso escolar e a prática pedagógica não se trata de uma 
questão muito fácil, pois disponibilizamos hoje de muitos recursos 
como: da sala de informática, data show, vídeos, filmes a 
disponibilização do educador. (P3, 2016). 
No meu caso sempre tento adequar o planejamento para que o aluno 
consiga desenvolver e aprender o que é proposto para o seu nível, porém 
nem todos os professores tem uma proposta pedagógica reflexiva que 
supram as dificuldades dos alunos. E isso acaba contribuindo para a 
prática pedagógica não se efetivar de forma adequada. (P4, 2016). 

 

 Percebe-se que a relação do fracasso escolar com a prática pedagógica é uma 

questão complexa, pois envolve o professor e o que este pensa do fracasso escolar. Duas 

dessas professoras coloca a formação em xeque. E as outras duas mostram uma 

preocupação com a formação continuada, com os recursos pedagógicos e a falta de 

incentivo por parte da família. 

 De acordo com Charlot (2005) o fracasso escolar não existe. Para falar em fracasso 

escolar atualmente é como se fosse um “ЦШЬЭЫШ” ЪuО ОбТЬЭО ЧК ЬКХК НО КuХК. DОЬЬО ЦШНШ 

o que existe são alunos com dificuldades em aprender, ou seja, situações de dificuldades. 

Pois a função do professor vai além de produzir e reproduzir os saberes. Este precisa saber 

qual a sua real função na sua prática pedagógica que é especial, política, transformadora 

e reflexiva. 

 Apreende-se que as práticas pedagógicas das escolas influenciam na produção do 

fracasso escolar, o que necessita que sejam revistas, através de uma reflexão sobre alguns 

aspectos imprescindível como: a metodologia do professor, a relação professor e aluno, 

avaliação e gestão escolar e o currículo. Sendo que essa reflexão não pode perder de vista 

a particularidade do trabalho escolar. Dessa forma procuramos conceber as dificuldades 

que as professoras encontram para trabalhar com alunos de baixo rendimento e o que 

estes tem feito para auxiliar nessa superação. Assinalamos a seguir trechos das narrativas 

referentes o baixo rendimento do aluno e os que os professores fazem para ajuda-los: 

 

As dificuldades para trabalhar com alunos de baixo rendimento são: a 
falta de interesse do aluno e a falta de apoio da família. 
Tenho realizado avaliação diagnóstica e aplicado várias intervenções 
pedagógicas, além de tentar uma maior aproximação com esses alunos 
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para conseguir diagnosticar a causa do baixo rendimento, que muitas 
vezes é passageira, devido algum problema individual. (P1, 2016). 
Falta de interesse do aluno, falta do apoio da família, não conseguir dar 
atenção individualizada necessária a esses alunos. Intervenção 
pedagógica e o auxílio a esses alunos na sala de aula na medida do 
possível. (P2, 2016) 
Dificuldade maior é a falta de compromisso com o conhecimento, é o 
querer aprender. Para sanar procuro desenvolver minha função social 
ser agente de transformação, ajudando descobrir caminhos a pensar 
alternativas e revelar significados através da compreensão e do 
conhecimento da realidade de vida do aluno. (P3, 2016). 
Falta de interesse da família em ajudar o aluno com dificuldade, falta 
de estrutura da escola em dar apoio e reforço para esses alunos. Coloco 
alunos mais fortes sentados em dupla com os fracos, assim eles se 
aprofundam e sempre que necessário faço intervenções em busca de 
melhorar o aprendizado. (P4, 2016). 
 

  Todas as falas culpam os alunos, a falta de interesse destes, e falta de dar atenção 

individualizada e a família pelo seu baixo rendimento. As professoras dizem que faz o seu 

papel, faz provas diagnósticas, colocam os alunos em dupla, quem sabe mais com quem 

tem dificuldade e cumpre a sua função que é transformar esse sujeito. Daí nos vem alguns 

questionamentos: Por que só colocam a culpa nos alunos e nas famílias? Será mesmo que 

está fazendo alguma coisa para sanar o baixo rendimento desses alunos? O que é baixo 

rendimento para esses? 

  Ao longo das entrevistas, outra questão que nos interessou foi relacionada com o 

tipo de apoio que a escola oferece para dar suporte ao professor com alunos de baixo 

rendimento. Vejamos o que as professoras falam: 

A escola tenta proporcionar uma boa sintonia entre o aluno, os pais e a 
escola, para conseguir avanços. Mas não conseguem dar um suporte 
adequado tanto para os alunos como para nós. Vejo que isso fica difícil 
para a nossa prática pedagógica e também para ajudar o aluno, pois, 
sem um recurso adequado fica difícil para nós ajudar e fazer o nosso 
papel. (P1, 2016). 
O que nos é oferecido como suporte é a intenção pedagógica com o 
professor do uso da biblioteca (PUB). Mas acredito que isso não seja 
muito válido, porque como sabemos o professor de biblioteca não sabe 
qual é o problema daquele aluno e nós não temos tempo de repassar o 
que acontece na sala de aula. (P2, 2016). 
O que nós temos como suporte para os alunos que possui baixo 
rendimento é uma sala recurso que atende os alunos com dificuldades e 
os bibliotecários que atende com aulas de leitura e reforço nas unidades 
de dificuldade. São só esses recursos destinados à nós professores, acho 
pouco, mas é o que tem. (P3, 2016). 
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Antes tínhamos uma sala de reforço onde os alunos eram atendidos, 
agora tendo o corte de gastos a sala foi fechada e apenas a supervisora 
fornece apoio pedagógico. Com isso, causa muitos transtornos tanto 
para nós professores como para os alunos, pois com o fechamento e sem 
o apoio do governo para manter as salas, o ensino e aprendizagem desse 
aluno ficam cada vez pior. (P4, 2016). 
 

As narrativas das professoras são unânimes em dizer que possui um recurso, mas 

ao mesmo tempo não é do jeito que deveria ser. Tem salas recursos e professor de 

supervisão e da biblioteca destinado para esse papel, porém não é o adequado. 

Sabemos que na maioria das escolas não recebem um recurso adequado para 

trabalhar essa questão do baixo rendimento escolar. Percebemos a decepção da P2 e P4 

porque sabe que nesses recursos não leva em consideração a dificuldade do aluno, já a P1 

e P3 estão meio que conformada com essa questão. 

Buscamos, nas narrativas das professoras, refletir sobre a relação que estas 

estabelecem entre o fracasso escolar e a condição socioeconômica dos alunos: 

Existem muitos pais que tem pouca ou nenhuma educação formal e 
passam grande parte do seu tempo em atividades direcionadas à sua 
sobrevivência. Os alunos oriundos destas famílias, por qualquer 
insucesso ou crise financeira agravante, colocam logo a questão da 
evasão escolar. (P1, 2016). 
Os pais não tem conhecimento que possa ajudar o filho em casa, o aluno 
tem que trabalhar e estudar para ajudar na renda familiar. E isso é um 
dos agravantes do fracasso escolar. É muito complicada essa situação, 
onde não tem possibilidades para todo mundo. (P2, 2016). 
Com meu trabalho espero contribuir para a formação de uma nova 
geração de brasileiros capaz de protagonizar a transformação das 
próprias perspectivas de vida e da realidade social. Nesta relação parece 
existir uma contradição entre o discurso e a ação no que se diz respeito 
a transformação da realidade. Alguns alunos chegaram até abandonar a 
escola para lançar-se no mercado de trabalho engrossando as fileiras da 
economia informal. A escola por outro lado era negligente em relação 
as questões de trabalho e da orientação profissional, hoje a escola 
avançou. No ensino médio e EJA, trabalha nova modalidade DIM, 
diversidade, inclusão, e mundo do trabalho, levando o aluno resgatar 
sua autoestima, que é fundamental para o aluno ser dono do seu desejo 
e acreditar no seu poder de transformação. (P3, 2016). 
O fracasso escolar vai está diretamente relacionado com a questão 
socioeconômica do aluno. A falta de alimentação ou condição de 
desemprego e fome da família vai influenciar diretamente no 
rendimento escolar dos alunos. E mais, muito desses alunos precisam 
trabalhar para ajudar a família e acaba que ocorre a evasão, onde muitos 
desistem por ter que trabalhar e ver que são excluídos daquela realidade 
escolar. (P4, 2016). 
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Todas as professoras falam que a relação socioeconômica do aluno ajuda no 

fracasso escolar, e mais na própria evasão. Desse modo, os alunos precisam sair da escola 

para poder ajudar seus pais no sustento de suas casas. A P3 nos fala que atualmente o 

Ensino Médio e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) possuem uma nova modalidade 

que traz a diversidade, inclusão e o mundo do trabalho fazendo com que estes alunos 

possam frequentar a instituição escolar sem nenhum empecilho. 

As narrativas apresentadas pelas professШЫКЬ НК “EЬМШХК EЬЭКНuКХ SцЫРТШ НО FЫОТЭКЬ 

PКМСОМШ” ЧК МТНКНО НО CКpТЧяpШХТЬ-MG, nos mostram vários fatores para se dar o fracasso 

escolar como: institucional, profissional, familiar, política, cultural, social e econômica  

Estes seguimentos precisam dialogar propor debates, discussões e lutar para que 

pelo menos privilegiar as dificuldades dos alunos, fazendo com que estes possam se sentir 

inseridos dentro da realidade escolar e fazendo com que estes não evadem. Precisamos 

como educador fazer o nosso papel e romper com que nos vem dado de cima para baixo. 

Acreditamos muito no que Freire nos diz: ЪuО “ЧуШ Сп НШМшЧМТК ЬОЦ НТЬМшЧМТК, КЬ 

duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem 

р МШЧНТхуШ НО ШЛУОЭШ, uЦ НШ ШuЭЫШ” (1996, p.25). E МШЦpХОЦОЧЭК: “ЪuОЦ ОЧЬТЧК КpЫОЧНО 

КШ ОЧЬТЧКЫ О ЪuОЦ КpЫОЧНО ОЧЬТЧК КШ КpЫОЧНОЫ”. 

 

V-A ESCOLA PESQUISADA EM ITUIUTABA-MG 

De acordo com Carlos (2007), é no o lugar que se desenvolve a vida em todas as 
suas dimensões. 

 
O lugar é a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade 
habitante- identidade – lugar. A cidade, por exemplo, produz- se e 
revela-se no plano da vida do indivíduo. Este plano é aquele do lugar. 
As relações que os indivíduos mantêm com os espaços habitados se 
exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições mais banais, 
no secundário, no acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado, 
apropriado e vivido através do corpo (2007, p. 17). 
 

  

A escola selecionada é a Escola Coronel Tônico Franco residida na cidade de Ituiutaba-

MG. Apesar de ser um tema atual, que ainda permeia o espaço escolar, o fracasso escolar 

tem sido estudado no Brasil desde a década de 1970 por diversos autores da Psicologia 
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Educacional/Escolar, que tentam achar definições e soluções para superação do fracasso 

escolar. 

Quando perguntado as professoras “O ЪuО ц Ш ПЫКМКЬЬШ ОЬМШХКЫ? QuКТЬ ШЬ ПКЭШЫОЬ 

que contribuem para que ele ocorra? Elas responderam com as seguintes narrativas: 

 

O fracasso escolar é quando se almeja uma boa aprendizagem é por 
vários motivos ela não acontece. Acredito que são vários os fatores que 
contribuem com o fracasso escolar, desde problemas psicológicos, 
emocionais, falta de apoio e incentivo em casa, desestrutura familiar e 
falta de estrutura das salas e escolas. (P1, 2016) 
É quando o aluno não aprende os conteúdos, não entende o que é 
ensinado e consequentemente, não consegue aprender os próximos 
conteúdos. O que contribui para mim é a falta de interesse familiar, as 
vezes o fracasso da gente (professor) em ensinar é a falta de 
compreensão da criança de que aprender é importante (P2, 2016) 
O aluno não conseguir aprender e cumprir sua meta escolar. A 
aprovação automática, responsabilidade de prover a família, problemas 
de ordem emocional e psicológica. (P3, 2016) 

 

A definição do fracasso escolar pelas narrativas das professoras vai estar 

relacionada com aprendizagem do aluno, ou melhor, dizendo com a não aprendizagem do 

mesmo. As causas e os motivos dessa não aprendizagem vai se estabelecer por um único 

fator específico, mais vários desde o psicológico e a falta de interesse da família.  

Segundo Freire (1996) o educador deve ser capaz de compreender a dimensão do 

seu papel como profissional político da educação. E que devemos privilegiar os 

conhecimentos prévios dos alunos, fazendo questionamentos, problematizando e 

dialogando para que o conhecimento torne-se uma troca entre ambos, onde cada sujeito 

seja valorizado pelo que é, onde estes possam mudar as pessoas, a sua realidade, a sua 

perspectiva de visão e vida.  

Pensando na valorização do saber segundo Paulo Freire (1996), o papel e prática 

dos professores, pode valorizar ou desvalorizar o aprendizado do aluno. Com isso 

pОЫРuЧЭКЦШЬ pКЫК КЬ pЫШПОЬЬШЫОЬ К ЬОРuТЧЭО ЪuОЬЭуШ “Qual a relação que você estabelece 

entre o fracasso escolar e a prática pedagógica do professor”, ПШТ КpЫОЬОЧЭКНШ ОЬЬКЬ 

narrativas: 
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Acredito que a pratica do professor contribui de forma significativa no 
fracasso escolar, seja pelo despreparo do professor, pela falta de 
vontade e por acreditarem que a educação não pode ser transformada. 
(P1, 2016) 
Acho que ainda não quebramos o paradigma da educação tradicional, 
principalmente os profissionais que atuam há mais tempo e também 
foram educados nesse sistema. (P2, 2016) 
A relação atualmente esta pequena, pois o desinteresse tem aumentado 
frente às dificuldades. (P3, 2016) 

 

Segundo as professoras a prática do professor, parece ser um fator determinante 

no processo do fracasso escolar, só que mais justificativa de ainda existe o fracasso, vem 

de uma educação tradicional e de profissionais que ainda não tem um pratica pedagógica 

reflexiva.   

Perguntamos ainda quais as dificuldades você encontra para trabalhar com alunos de 

baixo rendimento? O que você tem feito para auxiliá-los na superação? 

 

A enorme diferença entre o aprendizado de cada um, faz com que eu 
não consiga motivar os alunos que tem dificuldades de aprendizado, o 
que o torna indisciplinado ou desanimado.(P1, 2016). 
Principalmente falta de apoio da escola e falta de materiais didáticos. A 
escola prefere passar os alunos mesmo sem que eles aprendam porque 
ц “ЦКТЬ ПпМТХ”. A ЦКТШЫТК НШЬ ЦКЭОЫТКТЬ НТНпЭТМШЬ ЪuО КuбТХТК Ш КХuЧШ К 
aprender de forma lúdica e concreta ficam guardados em armários 
trancados. Para auxilia-los na superação procuro alternativas no meu 
planejamento, seja com atividades extra (trabalhada de forma diferente) 
e com atenção mais voltada a esses alunos. (P2, 2016). 
No meu caso sempre tento adequar o planejamento para que o aluno 
consiga desenvolver e aprender o que é proposta para o seu nível, porem 
nem todos os professores tem uma proposta pedagógica reflexiva que 
supram as dificuldades dos alunos. (P3, 2016). 

 

Quando perguntando se existia algum tipo de apoio da escola para dar um suporte ao 

professor com alunos de baixo rendimento. Foram respondidos da seguinte maneira: 

 

De certa forma nenhum, pois quando procurei ajudar me falaram que 
esses alunos apresentam dificuldades desde o 1º ano e eles nunca 
aprenderam e segundo eles, não será agora que vão aprender. (P1, 2016)  
A supervisora sempre conversa com a gente, quando necessário é feito 
encaminhamento para o AEE e também pedimos apoio a família. (P2, 
2016) 
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Conversa com aluno, só isso não da um apoio que devidamente 
merece ser dado nesses casos, as vezes a supervisora da um suporte, 
mais e muito raro. (P3, 2016) 

 

Apesar de demostrar a falta de apoia da escola, de seus gestores, além da falta de 

uma sala de apoio para os alunos com dificuldades. As professoras encontram o apoio na 

supervisora da escola, seja num apoio pedagógico ou encaminhamento em casos 

especiais.  

Foi ainda perguntando se a questão socioeconômica do aluno contribui diretamente 

com o fracasso escolar:  

 

Acredito que alguns alunos possuem dificuldades de aprendizagem por 
apresentarem problemas emocionais e por terem uma família 
totalmente desestruturada. Mas não é apenas isso que contribui com o 
fracasso escolar. (P1, 2016) 
Sei que muitos estudiosos não concordam, mas acho que influi muito, 
pois geralmente a família não valoriza os estudos, não tem condições 
de acompanhar e colocar as crianças na escola com intuito de 
salvaguardar sua integridade física que muitas vezes é ameaçada. 
Também faltam estímulos quando estão na primeira infância. Até a 
oralidade é prejudicada (P2, 2016) 
O fato da criança ter que começar a trabalhar cedo, no intuito de ser 
provedor ou dividir as despesas da família. (P3, 2016). 

 

As professoras apesar de confrontar o que muitos estudiosos nós diz que o fracasso 

escolar não nada a ver com a questão socioeconômica. As docentes e suas narrativas vão 

dizer ao contrário, que a falta de alimentação ou baixa condição econômica vai estar 

diretamente relacionada com o fracasso escolar, vão ainda levantar a questão emocional 

com outro motivo da não aprendizagem.  

 

VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Sem pretensão de concluir este assunto, pois sabemos que o tema fracasso escolar 

é muito amplo e polêmico. É preciso entender de maneira clara que o fracasso escolar se 

dá por vários motivos, mas principalmente pela posição social em que esse aluno se 

encontra, quanto mais pobre mais chance de ter um fracasso na vida escolar, esses alunos 

as vezes precisam trabalhar desde muito cedo para ajudar na renda familiar deixando 

assim a escola em segundo plano. 
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A escola também tem sua contribuição nesse fracasso, pois nem sempre são uma 

escola democrática, e muitas dessas instituições são democráticas apenas no discurso, 

porém na prática é apenas uma obediência, e uma simples executora de ordens que vem 

de cima para baixo.  

A escola democrática é aquela que se constitui a partir da realidade que ela se 

encontra inserida. Como escola que atua no sucesso de seus alunos é preciso investir em 

políticas inclusivas para facilitar o aprendizado dos alunos. O não aprendizado é refletido 

como pode se ver nos resultados do vestibular, Enem, prova Brasil, o IDEB entre outros 

fatores, pois esses têm se mostrado a dificuldade de aprendizagem que os alunos 

brasileiros enfrentam em termos de conhecimento. 

Mas para tentar amenizar o problema do fracasso escolar e da evasão, e necessário 

ao mesmo tempo que o poder público intervenha fazendo sua parte, esse muitas vezes 

deixa de lado a educação e não se preocupa com a formação de novos cidadãos, em muitos 

casos se preocupa apenas com a formação de mão de obra barata. É preciso investimento 

na formação dos educadores e incentivos como melhoria de salários e jornada de trabalho. 

É muito importante que toda sociedade entenda que o fracasso escolar se dá por 

vários motivos, mas que todos podem contribuir para diminuir ou até mesmo acabar com 

esse fracasso. 
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Resumo 

 

Este artigo tem por objetivo discutir que a música e o lúdico podem ser utilizadas como 
ferramentas didáticas. Pois como acredita Lazzarin (2004) e Oliveira (2000) a utilização desses 
recursos humanizam as crianças no processo de ensino-aprendizagem e facilitar a autonomia de 
conhecimento por parte do aluno. A fim de explicitar as experiências vividas e seus resultados 
obtidos por meio da inserção metodológica chamada pesquisa-ação, como trata Thiollent (2003) 
e Tripp (2005), foram feito duas etapas, que correspondem às atividades de intervenção 
aplicadas no interior da sala de aula com os esses recursos (música e o lúdico). A primeira etapa 
o professor trabalhou a questão da sustentabilidade através da música e na segunda etapa, as 
noções de espaço por parte dos alunos, mostrando a percepção que cada um sobre o espaço da 
sala de aula. O resultado dessa intervenção foi obtida por meio de ilustrações, realizadas pelos 
discentes. 

 

Palavras-chave: Ensino. Lúdico. Música. Humanização  

 

  

                                                           
53 Graduado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, aluno bolsista CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no programa de mestrado em geografia, PPGEO-UFU, 
com o projeto "ressocialização dos adolescentes infratores no centro socioeducativo de Uberlândia: uma 
o t i uiç oàdoàp ofesso àdeàgeog afia ,àso ào ie taç oàdaàP of.D ªàád ia àdeàãvilaàMeloà“a paio.àPor 
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Introdução 

 

O artigo em questão discutirá a intervenção da música e do lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem, mostrando que são recursos que condiciona a autonomia de 

conhecimento por parte do aluno, além de humaniza-lo. Para tal processo ressaltaremos a 

fundamentação teórica, com o intuito de explicitar essa ideia.  

Mas para isso, o professor deve compreender e aceitar que música e lúdico são 

ferramentas importantes na sala. O currículo escolar não pode ser um empecilho para tal 

execução, pois com planejamento é possível promover tal processo.  

A metodologia utilizada para exemplificar a música e o lúdico como recurso didático foi 

pesquisa-ação, esse método foi escolhido, pois ele consegue mudar a maneira tradicional de 

e si o,à popula e teà ha adoà deà cuspe e giz . Foi divido duas etapas de execução das 

atividades. A primeira etapa, foi decidido trabalhar a noção de sustentabilidade por parte dos 

alu os.à Oà e u soà utilizadoà e à uest oà foià aà úsi aà Herdeiros do Futuro à doà o posito à

Toquinho. A segunda etapa, foi desenvolvido com os alunos a noção de espaço, foram feitos 

brincadeiras que trabalham o conhecimento de direção e percepção do aluno. O resultado 

destas atividades, foram ilustradas em forma de desenhos, que os próprios alunos produziram, 

na qual alguns foram expostos nesse artigo.  E o resultado de tal intervenção será apresentado 

a seguir. 

Fundamentação teórica 

 

A linguagem musical na educação formal, segundo Lazzarin (2004), é necessária para 

uma educação humanística, pois oportuniza o desenvolvimento integral da pessoa. O mesmo 

autor coloca que é importante haver esse elo de ligação entre a música e as demais linguagens, 

pois, como o próprio observou nas suas pesquisas, as crianças responde positivamente as 

atividades que envolve o canto. 

 

[...] a educação aparece como a esperança, como um elemento constituinte 
do novo modelo de desenvolvimento que se espera para o ser humano numa 
ótica humanística e cidadã, que contempla o indivíduo na sua totalidade, 
possibilitando realização pessoal e melhoria de qualidade de vida. (SANDESKI, 
2006, p.03) 
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O encontro das crianças com as melodias, canções e rimas não amplia, somente seus 

repertórios musicais, mas os seus saberes sobre do mundo. A experiência com a arte (lembrando 

que música é uma arte), a criança passa reconhecer sua finitude e seus horizontes de 

compreensão.  

A ideia da formação através da música, movimenta o sujeito, afastando-se de si para 

apropriar-se de algo novo. Ao voltar do encontro com o outro, o sujeito reconhece o estranho 

com o familiar e volta modificado. Este movimento dialético em direção ao outro e de volta a si 

mesmo é constante e ininterrupto, é constitutivo de nosso estar-no-mundo (LAZZARIN, 2004). 

 

A música é muito mais que um simples conjunto de sons que se unem 

em uma melodia. Ela penetra nossa pele, provoca arrepios de prazer 

ou nos faz mergulhar em doces lembranças. Algumas melodias não nos 

tocam, enquanto outras nos atingem diretamente – e podem até 

es oà t a s iti à sig ifi adosà o etos.à Oà e oà deà todoà se à
humano se interessa muito por informações musicais e é 

extre a e teàha ilidosoàe à o p ee de àseuà sig ifi ado ,à e pli aà
Stefan Kölsch, do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e 

Neurológicas, em Leipzig. Kölsch investiga a ligação entre a música e a 

fala. O músico e psicólogo descobriu que o cérebro não faz grande 

diferença entre as duas: ambas são trabalhadas na mesma região. 

(SCHALLER, 2005, p. 64-69) 

  

Ostettoà ,à p. à et ataà ueà i gu à podeà gosta à doà ueà oà o he e .à ásà

crianças ao terem acesso a música de diversos gêneros, tempos, compositores e culturas, 

melhor será a colaboração para que estas passam a gostar de um amplo leque musical. Sem 

falar que ajuda no valor formativo, mas também tornam crianças mais sensíveis e mais humanas. 

Vários defensores da música considera-a uma linguagem universal, na qual é essencial para a 

formação integral do ser, pois pressupõem a crença que a música contem virtudes que podem 

ser assimiladas por pessoas. A música: 

 
[...] persiste em todas as culturas e encontra um papel em vários sistemas 
educacionais não por causa de seus serviços ou de outras atividades, mas 
porque é uma forma simbólica. A música é uma forma de discurso tão antiga 
quanto a raça humana, um meio no qual as ideias acerca de nós mesmos e dos 
outros são articuladas em forma sonoras. (SWANWICK, 2003, p. 29) 
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Segundo Lazzarin (2004) este caráter encantador, que comunica algo que vai além das 

palav as,à o fe eàaà úsi aàu aà a a te ísti aài po ta teà ueàlheàda ia,àsegu doàasà filosofias ,à

um lugar de destaque no currículo, por possibilitar o acesso a um conhecimento diferente do 

verbal. Por isso, organizar o cotidiano das crianças envolvendo a música é enriquecedor, é uma 

possibilidade de ampliar os referenciais artístico-culturais das mesmas, assim como promover a 

sua formação e consciente de seus atos.  

O mesmo autor, na sua pesquisa afirma que a maioria das pessoas concordam que a 

música desempenha um papel importante em suas vidas e que certamente deveria ter um lugar 

garantido no currículo escolar. Por isso, o autor também afirma que a complexidade do 

fenômeno artístico musical extrapola as possibilidades compreensivas de disciplinas como 

matemática e português, disciplinas estas que é priorizada pelo currículo escolar.  

Para a educadora musical Dulcimarta Lino (2001), o trabalho pedagógico com a 

linguagem musical no contexto da Educação pode possibilitar um local de descoberta que 

desperta a imaginação das crianças, que busca a organização de um conhecimento através do 

cantar. 

Mas além da música, temos o lúdico que pode também funcionar como papel 

humanizador na construção do sujeito integral. Talvez pareça repetitivo, mas é preciso 

explicar. A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste caso brincar estão 

incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também à conduta daquele 

que joga, que brinca e que se diverte. Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza 

a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de 

mundo. Desenhar também pode ser considerado uma forma de brincar.  A brincadeira 

traz consigo a espontaneidade e a criatividade da criança que estão incutida nas regras 

sociais e morais do seu lugar.  

Todo ser humano é um ser que possui história e cultura, ou seja, é formado 

através das experiências que ele vive dentro de uma determinada cultura, em um 

momento histórico específico. O brincar é a atividade principal da criança, por isso 

emanou-se a necessidade de criar instrumentos lúdicos, como a brinquedoteca, com o 

intuito de ser um espaço onde a criança tenha voz e vez, sendo respeitado o seu direito 

de ser criança. As as vezes a unidade escolar não possuí uma estrutura necessária para 
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criar esse espaço lúdico, mas isso não é desculpa à prática lúdica. A ludicidade pode ser 

introduzido de acordo com sua realidade de cada escola, basta vontade do professor.   

Como trata Oliveira (2000) é brincando que a criança se humaniza, aprende a 

conciliar de forma afetiva a afirmação de si mesma à criação de vínculos afetivos, na 

qual ela passa a considerar o outro. Por isso é preciso garantir espaços lúdicos não só 

nas escolas, mas também nos hospitais, tornando esses lugares essenciais para as 

crianças e para quem trabalha com elas. As atividades lúdicas pode atender crianças de 

todas as idades, sendo construída de modo que atenda suas necessidades e que através 

dos brinquedos e das brincadeiras, desenvolvam suas habilidades e potencialidades, 

como também, a integração nas relações sociais. 

 

A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, 

possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento 

permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático 

enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A prática 

exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a 

interação social e tendo em vista o forte compromisso de 

transformação e modificação do meio. (ALMEIDA, 1995, p. 41) 

 

As atividades lúdica pedagógicas faz com que as crianças expressam suas ideias, 

sentimentos e emoções e desenvolvem a criatividade, a imaginação, a coordenação motora, a 

linguagem, a noção de espaço e de tempo e a interação social, quando pintam, desenham, 

modelam, constroem, entre outros. Por isso o professor deve criar recursos lúdico que faz com 

a criança use essas potencialidades. Neste caso o professor deve agir como um facilitador, sem 

oferecer-lhe padrões ou modelos, sem pedir lhe para desenhar ou pintar o que ele quer ou dizer 

como fazer. Qualquer retaliação pode bloquear a expressão e a oportunidade de explorar, 

experimentar, expressar ideias e sentimentos sobre si mesmo e sobre as pessoas que estão à 

suaàvolta.àCo oàt ataàPiagetà ,àp.à à A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades 

intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensávelà àp ti aàedu ativa... à 
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Na execução de qualquer atividade lúdica o professor deve observar e auxiliar as 

crianças que têm dificuldade em utilizar algum tipo de material (como cola, tinta e tesoura). Ele 

deve sempre auxiliar a criança em todos as atividades, colocando-os como seres responsáveis 

pelos materiais utilizados, mas também pela limpeza da sala.  

Ao interagir, o professor facilita a autonomia das crianças de forma que elas se sintam 

livres para imaginar, selecionar e tomar decisões. Ele precisa apenas estimular o seu 

pensamento, deixando-as criar um sentimento de segurança. Como trata Paulo Freire (1996) 

ensinar exige saber escutar, mas também disponibilidade para o diálogo, por isso quando há 

participação do professor, há uma transferência de conhecimento recíproca. Enquanto as 

crianças desenvolvem as atividades, o professor poderá conversar informalmente com elas, 

conhecendo suas ideias e sentimentos em relação a si mesmas e aos outros.  

Há um detalhe muito importante, a atividade de uma criança nunca deve ser comparada 

com a de outra. O importante é o ato de pintar, desenhar, modelar, ou seja, o processo e a 

conscientização que ele traz. O professor não pode criticar ou menosprezar a atividade de seu 

aluno, deve sempre incentiva-lo a continuar a atividade, para que ele se sinta encorajado. Além 

do estímulo, esta atitude poderá ampliar a visão de cordialidade da criança. 

Quadro atual da regência em sala de aula 

 

Muitos professores reclamam que como o currículo no início do ensino 

fundamental enfatiza o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa de 2012, que 

tem o o p o isso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, sendo 

dever dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 

at àosàoitoàa osàdeàidade,àaoàfi alàdoà ºàa oàdoàe si oàfu da e tal .àIssoàfazà o à ueà

as práticas lúdicas sejam deixadas em segundo plano.  

É visível um grande interesse por parte do docente em abordar o conteúdo no 

formado lúdico-pedagógico, mas culpam o rígido programa curricular que não promove 

tempo hábil para a inserção deste tipo de atividade. Mesmo percebendo que os alunos 

desta faixa etária, possui certa familiaridade com ludicidade.  
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Porém o aspecto lúdico da aprendizagem deve ser valorizado, defendido e 

efetivado. O professor deve aproveitar ao máximo o cotidiano da classe, oferecendo aos 

alunos brincadeiras jogos e variados, que podem ser criados e adaptados, de acordo 

com as necessidades da turma. Basta o professor ampliar seu leque metodológico de 

ensino, promovendo atividades lúdicas que pode auxiliar na sala de aula. Em pouco 

tempo de pesquisa na internet, ele consegue achar diversas atividades lúdicas que pode 

contribuir com o Pacto Nacional pela Alfabetização, não só com isso, mas também com 

outros conteúdos que podem auxiliar na construção moral do aluno. 

Metodologia  

 

As atividades desenvolvidas na sala de aulas se divide em duas etapas e em dias 

diferentes. A primeira atividade foi utilizado a música como instrumento de ensino-

aprendizagem. Na segunda atividade foi utilizada o lúdico como recurso, ambos como 

objetos de intervenção. Os alunos que participaram dessa atividade são do 1° ano do 

ensino fundamental, egressos da pré-escola. Essas atividades foram aplicadas na Escola 

Municipal Professor Valdemar Firmino de Oliveira. 

A pesquisa-ação foi escolhida por ter um caminho metodológico que apresente 

o resultado concreto em relação a proposta do trabalho. O resultado da intervenção, 

foram as ilustrações confeccionadas pelos próprios alunos, pós aplicação das atividades. 

Algumas dessas ilustrações, estão expostas neste trabalho.   

 

No ensino, a pesquisa-ação tem por objeto de pesquisa as ações 

humanas em situações que são percebidas pelo professor como sendo 

inaceitáveis sob certos aspectos, que são suscetíveis de mudança e 

que, portanto, exigem uma resposta prática. (KETELE; ROEGIERS, 1993 

apud ENGEL, 2000, p. 184) 
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Como retrata Tripp (2005) a pesquisa-ação na educação tem o papel utilizar suas 

pesquisas para melhorar o ensino em relação ao aprendizado dos alunos. Mas para que 

isso aconteça é preciso compreender a sala de aula em relação com o objeto de estudo 

e seu desenvolvimento. 

Thiollent (2003, p.14), trata a pesquisa-ação como:  

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. 

 

Primeira atividade: a música desperta a sustentabilidade. 

 

Sustentável é um termo usado com diversas arranjos, por isso é preciso 

diferenciá-los para entendermos sua abrangência. Pois o uso sustentável aplica-se 

somente aos recursos renováveis em quantidade compatível com sua capacidade de 

renovação. Desenvolvimento sustentável tem como intenção melhorar a qualidade de 

vida humana dentro da capacidade suporte dos ecossistemas. A economia sustentável 

é produto de um desenvolvimento sustentável.  

A Agenda 21, é considerado um marco para muitos ambientalistas, pois ela trata 

que a questão da sustentabilidade deve ser atacada localmente, pensando globalmente. 

E uma das maneiras que podemos atacar e promover a conscientização sustentável é na 

educação. Apesar de todos os pesares, a educação tem um papel fundamental na 

formação do indivíduo, e mesmo que muitos não acreditam. Para essa atividade foi 

escolhida música He dei os do Futu o  de Toquinho. 

A música nos mostra nas entrelinhas a grande importância da natureza para a 

sobrevivência humana, e reconhecer essa importância é fundamental para conscientizar 
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os alunos para o ato sustentável. A música parece ter conscientiza-los sobre a 

preservação da natureza e do meio em que vive.  

A música descreve a beleza naturais e seus elementos naturais em relação com 

o homem, e, mesmo sendo infantilizada, estimulou os alunos a refletirem sobre o 

cuidado com a natureza. O ato de cantar e promover o diálogo sobre o conteúdo 

existente na música, fez com as criança pensasse sobre os seus atos, como por exemplo, 

de não jogar lixo no chão.  

Isso prova que a música teve um papel de sensibilização por partes das crianças. 

Elas conseguiram captar vários temas abordados na música, como os elementos da 

natureza, o ato de preservar, o cuidado com a natureza, enfim, os temas dialogados na 

aplicação da atividade, foram perfeitamente ilustrados. E foi feita montagem de 

algumas ilustrações, juntamente com a letra da música de Toquinho, com o intuito de 

mostrar que atividade deve êxito. Veja: 
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Figura 1: Algumas ilustrações dos alunos feitas a partir da atividade musical realizada com a 

música Herdeiros do Futuro. 

Org: Herivelton Pereira Pires, 2016. 
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Essa atividade aplicada em sala de aula mostra que a música pode ser usada 

como recurso didático que auxilia o professor no ato da regência. Fazendo que os alunos 

se apropriem de um conhecimento crítico e existencial. Pois, no que se percebeu, há um 

envolvimento interessante nesta atividade por parte dos alunos. Isso afirma toda 

contribuição teórica expandida neste trabalho. Nota-se que a música, além prender a 

atenção de todos, pode ser também um objeto pedagógico que pode auxiliar na pratica 

da regência em sala de aula. 

O professor pode se apropriar desta simbologia que é a música, como ressalta 

Swanwinck (2003), e elaborar seus planos de aulas com essas estratégias. Tornando 

assim, as aulas mais dinâmicas. Pois a música é um recurso que pode ajudar na 

abordagem de vários assuntos do ensino, pois como explica Correia (2003): 

 

[...] Ela é componente histórico de qualquer época, portanto oferece 

condição de estudos na identificação de questões, comportamentos, 

fatos e contextos de determinada fase da história. Os estudantes 

podem apreciar várias questões sociais e políticas, escutando canções, 

música clássica ou comédias musicais. O professor pode utilizar a 

música em vários segmentos do conhecimento, sempre de forma 

prazerosa, bem como: na expressão e comunicação [...] (CORREIA, 

2003, p. 84) 

 

Sem dúvida a música é um excelente recurso didático no ensino; uma ferramenta 

que pode facilitar, e muito, o processo ensino-aprendizagem; pois pelo que foi 

constatado, há um envolvimento benéfico com a turma. Mas para isso o professor tem 

que orientar ou mediar às ações dos alunos. Enfim, o professor tem que estar bem 

preparado para esse processo. 

 

Sem dúvida é inquestionável a relevância da música na educação, mas também 
é visível a sua ausência ou displicência quando de sua aplicação didático 
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pedagógica em sala de aula. Nota-se que sua teorização e presença nos ideários 
e documentos educacionais oficiais não lhe garantem sua efetiva prática. Isso 
ocorre, acredita-se, devido à rigidez dos programas oficiais de ensino, 
moldados em estruturas arcaicas e conservadoras que não permitem outras 
maneiras de se praticar o desenvolvimento dos saberes em ambientes 
educacionais. [...] Por outro lado, nos últimos tempos, percebe-se maior 
flexibilidade em relação à produção do conhecimento, inclusive a aceitação de 
novas abordagens e tratamento teórico-metodológicos a diversos níveis, áreas 
e categorias dos saberes humanos e mundanos, os quais possibilitam o 
emprego da emoção, criatividade e mesmo da subjetividade no 
desenvolvimento do conhecimento. Nesse sentido, pode-se dizer que o 
processo ensino-aprendizagem pode gozar de ampliação e liberdade, 
aumentando suas possibilidades e que, nesse contexto a linguagem musical 
consubstanciada em elementos racionais e emocionais, pode colaborar 
renovando o trabalho pedagógico como um todo. (CORREIA, 2010, p.143) 

 

Enfim, o foco desta atividade foi mostrar que com a intervenção da música no 

processo de ensino, pode criar um vínculo maior entre conteúdo e aprendizado do 

aluno, que além desenvolver a formação de conhecimento de mundo, aprimora, ao 

mesmo tempo o seu senso crítico. Construindo assim, não somente o conhecimento, 

mas também a moralidade. 

Segunda atividade: o lúdico e o reconhecimento do espaço. 

 

A segunda atividade teve o papel de valorizar o conhecimento espacial já 

adquirido pelos alunos. Diante disso, foram feitas brincadeiras dentro da sala de aula 

para diagnosticar o conhecimento de dimensão e direcionamento do aluno (grande, 

pequeno, esquerdo, direito, fino e etc.). E a partir disso, mais uma vez foi proposto para 

os discentes ilustrar em uma folha de papel, o espaço da sala de aula da forma como 

que eles enxergassem. Foram muitos desenhos criados e de várias formas diferentes. 

Alguns ilustraram o espaço interno da sala, outros o espaço externo, mas é evidente, 

que a atividade mostra que os alunos possuem diferentes formas de interpretação em 

relação ao mesmo lugar. Por isso o professor, deve ter muito cuidado, em engessar o 

conteúdo produzido, discriminando, o belo do feio.  
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Como já foi ressaltado nesse artigo, deve-se evitar a comparação, pois qualquer 

tipo de discriminação, pode afetar o aprendizado do aluno por muito tempo ou pra vida 

inteira. Vejam algumas ilustrações da atividade: 

 

 

Figura 2: Ilustrações feitas pelos alunos a partir da atividade lúdica realizada em sala de aula. 

Org: Herivelton Pereira Pires, 2016. 

 

De acordo com Vygotsky (1984), as atividades lúdicas, assim como a música, 

também produz uma simbologia, que faz com que o educando aprenda a agir numa 

esfera cognitiva. Na visão do autor a criança comporta-se de forma mais avançada do 

que nas atividades relacionadas à vida real, tanto pela vivência de uma situação 

imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às regras. 
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Neste sentido, o professor pode desenvolver e contribuir com a produção de 

conhecimento da criança, produzindo a partir de brincadeiras uma reflexão da formação 

moral do aluno. Para isso, é essencial que o docente saiba ouvir os alunos, para que eles 

aprendam a ouvi-lo, pois desta forma, será possível tornar a sala de aula mais 

democrática, cooperativa, no qual professor e aluno conscientize e respeite as diversas 

formas de conhecimento. Produzindo assim: 

 

[...] um estado de bem-estar que é a exacerbação de nossa 

necessidade de viver, de subir e de perdurar ao longo do tempo. 

Atinge a zona superior do nosso ser e só pode ser comparada à 

impressão que temos por uns instantes de participar de uma ordem 

superior cuja potência sobre-humana nos ilumina. (FREINET, 1998, 

p.304) 

 

 

Segundo Santos e outros (2004), quando professor participa das atividades da 

criança de forma lúdica, deixa a tarefa mais simples e fácil e a torna mais produtiva, na 

qual a própria criança começa a estruturar o seu conhecimento, indagando problemas, 

fomentando o seu autocontrole. Ou seja, contribui para a formação de um ser 

humanizado. 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, conclui-se que as atividades lúdicas e musicais na educação 

formal para crianças, pode desenvolver um ser mais humanizado, como acreditam 

alguns autores citados neste artigo. O professor ao estar disposto a utilizar a música e o 

lúdico na prática docente, transforma sua relação com o aluno, produzindo um 

relacionamento mais afetivo. Essa afetividade, tem uma contribuição muito importante 

para autonomia dos alunos, que passam a expor seu ponto de visto sem ter medo de 
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sofrer qualquer retaliação por parte do professor. As atividades deste tipo, podem se 

tornar uma ferramenta essencial para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e 

a visão de mundo do aluno. 

Nota-se que as crianças passam acreditar mais em si, tornando-as produtoras de 

seu próprio conhecimento. Elas deixam de aprender pensamentos, e sim, a pensar. E 

esse processo de reflexão, é essencial para a construção integral delas.   

Enfim o lúdico e a música pode ser um instrumento didático bastante produtivo, 

em relação pratica docente, que pode conduzir o conhecimento, o desenvolvimento 

pessoal e social, tanto do professor, quanto do aluno. 
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RESUMO 
O trabalho tematiza a Filosofia da Práxis e sua contribuição na formação do estudante do 
ensino médio por meio do ensino de filosofia, tendo como referência Sánchez Vázquez e 
Pereira. A hipótese é a de que as propostas escolares, se adequadamente relacionadas com 
o contexto histórico-social vivido, podem tornar-se significativas a professores e 
estudantes e contribuir a que se reconheçam como sujeitos da sua prática educativa. O 
objetivo central é contribuir para a valorização da escola no processo de formação 
omnilateral do estudante, enfatizando o papel da filosofia, no sentido de ampliar a 
formação aos âmbitos da autonomia intelectual, da sensibilidade estética e da formação 
ética. São objetivos específicos: investigar, com base em Sánchez Vázquez e Pereira, 
possibilidades de relações entre conhecimentos e experiências do senso comum e a 
atividade filosófica; conhecer expectativas de estudantes do ensino médio e estabelecer 
relações destas com temas filosóficos. A metodologia consistiu em estudos teóricos 
acerca de concepções de filosofia e de seu ensino referenciadas na filosofia da práxis e na 
investigação dos sensos comuns dos estudantes, por meio de levantamento e análise de 
conhecimentos, experiências e aspirações dos estudantes, tendo como meta um diálogo 
significativo entre experiências trazidas por eles e a filosofia. 
 
Palavras Chave: filosofia da práxis; prática educativa; formação omnilateral. 
 

Introdução 

O presente estudo emerge de nossas preocupações com o ensino de filosofia no 

ensino médio e sua contribuição para formação do estudante. A escola, em especial as 

mailto:vandeips@uol.com.br
mailto:correap07@gmail.com
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escolas públicas são campos privilegiados para se trabalhar as contradições da e na 

sociedade capitalista e em suas instituições. A temática que abordaremos é filosofia da 

práxis e ensino de filosofia: perspectivas da prática educativa. Trataremos o assunto 

através do referencial de Sánchez Vázquez (2007) e Pereira (1994). Utilizando a hipótese 

de que ao realizar uma aproximação entre a escola e as experiências particulares dos 

estudantes produziremos um diálogo entre o conhecimento escolar com a sua própria vida 

e, assim, poderemos alcançar o intuito de que eles se reconheçam como sujeitos de suas 

histórias formativas. 

A filosofia de Porchat Pereira perpassa suas buscas pela verdade e os conflitos 

com as filosofias expressos na sua experiência religiosa, na adesão à filosofia idealista 

dogmática, no ceticismo, na tentativa de retorno à vida comum e constituição da uma 

filosofia centrada na visão comum do mundo. Para o autor, a formação do filósofo 

centrada na história da filosofia restringe a concepção de filosofia, pois exalta os feitos 

dos filósofos clássicos e descuida da atividade do filosofar pelos estudantes 

contemporâneos.  

Sánchez Vázquez, ao tratar da filosofia da práxis advoga que a práxis ocupa o 

lugar central da filosofia que se concebe a si mesma não só como interpretação do mundo, 

mas também como elemento do processo de sua transformação. Dentre outras questões, 

o autor discute as possibilidades de relação entre a consciência comum e consciência 

filosófica da práxis, os conceitos de prática e de práxis e as relações existentes entre 

formação do indivíduo e sua conduta social.  

Utilizamos como metodologia textos teóricos, além da análise e levantamento de 

materiais junto aos estudantes que nos permitam pensar suas experiências e conhecimento 

НШ “ЬОЧЬШ МШЦuЦ” МШЧУuЧЭКЦОЧЭО МШЦ К ПТХШЬШПТК. BuЬМКЦШЬ, КЭЫКЯцЬ НОЬЭО ЭЫКЛКХСШ, К 

realização de uma educação omnilateral que forneça um aparato intelectual para o 

estudante e, que assim, o forme nos aspectos da autonomia intelectual, da sensibilidade 

estética e da formação ética.  

A filosofia da práxis versa sobre a teoria e a prática, pois o filósofo precisa realizar 

reflexões teóricas, entretanto, necessita também, de abordar questões práticas e objetivas. 

Ou seja, realizar a integração entre a teoria e a prática com o propósito de efetivar uma 

ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ НК ЫОКХТНКНО ЬШМТКХ. NКЬ pКХКЯЫКЬ НО SпЧМСОг VпгЪuОг: “Д...] К pЫáxis ocupa 
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o lugar central da filosofia que se concebe a si mesma não só como interpretação do 

ЦuЧНШ, ЦКЬ ЭКЦЛцЦ МШЦШ ОХОЦОЧЭШ НШ pЫШМОЬЬШ НО ЬuК ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ” (2007: 28). 

Não podemos perder de foco quando realizamos qualquer reflexão que tome como 

objeto de estudo o espaço escolar, a crise que o ensino enfrenta. Este, que é colocado no 

patamar da relatividade, pois sua função educacional é questionada até por seu público 

alvo, mesmo existindo consenso sobre seu papel social de formação de cidadãos. 

Não podemos omitir a contextualização do ensino propriamente dito da Filosofia, 

tanto no processo de ensino dos cursos de graduação quando para o ensino médio, na 

contemporaneidade. No ensino de filosofia, existe uma busca por maneiras de articular 

uma aprendizagem de suas temáticas dentro da nova realidade de seu retorno ao currículo 

do ensino médio, posto que, o seu conteúdo possui uma diversidade de referenciais 

teóricos e metodológicos e, em razão disto, ocorre uma dificuldade na transmissão de 

toda uma tradição filosófica que deve ser problematizada, e não apenas “historicizada”, 

no momento de ensinar o conhecimento de caráter filosófico para um aluno que esteja 

cursando, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio. Entendemos que o ensino de 

filosofia possui um intuito que vai muito além de apenas se dedicar à história da filosofia, 

pois dentro deste contexto os alunos tendem a decorar conceitos, nomes e teorias. 

Perguntamo-nos: será apenas isso que a filosofia tem a oferecer para os alunos do ensino 

médio? Será que não existe uma forma de possibilitar aos alunos a reflexão? 

Tomamos partido da ideia de que o ensino de filosofia possui como intuito a 

formação de seres que refletem não apenas sobre questões que já foram postas por 

inúmeros pensadores, mas que devem ser orientados para uma reflexão sobre si, sobre 

suas experiências, sua família, sua conduta. Uma formação crítica que forneça várias 

possibilidades teóricas e instrumentos para que eles criem suas teorias, sejam de caráter 

científico ou subjetivo, pois consideramos que: 

Ensinar a filosofar exige que se filosofe também. Que se tenha a 
coragem de pensar por conta própria, de propor ideias, de tomar 
posições, de fazer críticas e de recebê-las. Exige que nos exponhamos 
publicamente, oralmente e por escrito. É lamentável que alguns 
historiadores da Filosofia, ilustres e de indiscutível valor em sua área 
de pesquisa, nos tenham querido fazer acreditar que se pôr a filosofar 
pressupõe a crença na própria genialidade. Nada conheço de mais 
castrador do que essa tese, quando arremessada sobre a cabeça de um 
jovem que se propõe a estudar e praticar a Filosofia. Mas ela é falsa. 
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Ela é tão falsa em Filosofia quanto é obviamente falsa em qualquer 
outro ramo do saber teórico ou prático dos homens. Para filosofar não 
se exige mais genialidade que a que se exige para ser astrônomo, 
antropólogo, engenheiro, cozinheiro ou jogador de basquete. Basta 
apenas que se tenha alguma inclinação, alguma capacidade e um certo 
amor pelo que se quer fazer. E é muito útil que se tenham professores 
que saibam ajudar-nos a percorrer o caminho escolhido. Ensinar a 
filosofar exige ainda uma dose infindável de paciência, tolerância e 
compreensão para com os que estão começando. Exige um enorme 
respeito por eles. Exige que privilegiemos o ouvi-los, o entendê-los, que 
saibamos tranquilamente com eles conversar, sem agressividade, sem 
nos mostrarmos escandalizados com certas impropriedades que, como 
é muito natural, com alguma frequência serão levados a proferir. Os 
grandes carvalhos nascem pequenos, são de início plantas tenras que a 
floresta ajuda a fazer crescer, alimenta e protege. (PEREIRA, 2010:31-
32).  
 

Reforçamos a necessidade da filosofia se fazer presente em ações, e não apenas 

ficar no universo intelectual, contudo essa afirmação não pode ser analisada como uma 

desqualificação da filosofia ou dos escritos filosóficos, mas como uma tentativa de 

transcender a tradição metafísica e, os problemas colocados por esta, para darmos um 

passo adiante: refletirmos criticamente sobre a nossa sociedade e, assim, partirmos das 

questões teóricas para uma junção com a prática.  

 

A Filosofia da Práxis 

Adolfo Sánchez Vázquez foi um filósofo hispano-mexicano, nascido em 

Algeciras, Espanha, e nacionalizado mexicano, que considera o marxismo uma nova 

práxis da filosofia e uma filosofia da práxis: 

 

A filosofia que se vê a si mesma como instrumento teórico da práxis é 
teoria, e como tal não transforma real e efetivamente por si própria. 
Interpretar não é transformar. Mas- como diz Marx na tese XI - trata-se 
é de transformar, daí que a teoria tenha de ser arrancada de seu estado 
meramente teórico e, pelas mediações adequadas, buscar realizá-la. 
Porém, esse segundo aspecto, vital quando não se aceita o mundo como 
é e se tenta transformá-lo, longe de abolir o conteúdo teórico da 
filosofia, ou de reduzi-lo a um ingrediente meramente ideológico, o 
pressupõe necessariamente - no nível da ciência- como condição 
iniludível para guiar a ação. Assim, a atividade filosófica enquanto tal 
não é práxis. E não é tampouco filosofia da práxis ou teoria da atividade 
prática do homem em suas relações com a natureza e com outros 
homens (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007: 236). 
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Sánchez Vásquez, em sua obra Filosofia da práxis, ОЧЭОЧНО ЪuО “К pЫпбТЬ ШМupК 

lugar central da filosofia que se concebe a si mesma não só como interpretação do mundo, 

ЦКЬ ЭКЦЛцЦ МШЦШ ОХОЦОЧЭШ НШ pЫШМОЬЬШ НО ЬuК ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ” (2007: 28). NК ЛКЬО НК 

filosofia da práxis encontra-se, pois, o princípio expresso na XI tese de Marx sobre 

FОuОЫЛКМС: “OЬ ПТХяЬШПШЬ Ья interpretaram o mundo de diferentes maneiras; do que se 

trata, porém, é de transformá-lo” (MARБ О ENGELS: 1989: 97). CШЧМШЫНКЦШЬ МШЦ ШЬ 

ТЧЭцЫpЫОЭОЬ О ЭЫКНuЭШЫОЬ ЪuО ОЧПКЭТгКЦ Ш “pШЫцЦ” КМЫОЬМОЧЭКНШ pШr Engels. Com isso, 

reconhecemos a importância da interpretação do mundo, mas indicamos que não se deve 

parar aí, é preciso dar o passo seguinte.  

Na parte da obra que trata Da consciência comum à consciência da práxis inicia 

discutindo o emprego do termo práxis. De origem grega, o termo práxis designa a ação. 

Na nossa língua há também o substantivo prática, sendo os dois termos, práxis e prática, 

empregados indistintamente. Contudo o termo prática é mais usado na linguagem comum 

e na literária e o uso do termo práxis é mais frequente na linguagem filosófica. 

Sánchez Vázquez opta pelo uso do termo práxis em vista do uso cotidiano do 

termo prática se referir à atividade prática humana em seu sentido preponderantemente 

utilitário. O termo práxis não possui esta carga semântica e é utilizado para designar a 

atividade consciente objetiva. 

NОЬЬО ЬОЧЭТНШ, pКЫК Ш КuЭШЫ “К pЫпбТЬ ШМupК ХuРКЫ МОЧЭЫКХ НК ПТХШЬШПТК (ЦКЫбТЬЦШ) 

que se concebe a si mesma não só como interpretação do mundo, mas também como 

elemento do proceЬЬШ НО ЬuК ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ” (SÁNCHEГ VÁГQUEГ, 2007: 28). AЬЬТЦ, 

não se trata de uma atitude pré-filosófica ou um retorno ao materialismo vulgar. A 

concepção marxista de práxis defendida por Sánchez Vázquez implica avanço e 

superação, tanto em relação ao materialismo vulgar quanto ao idealismo. Conforme 

Sánchez Vázquez: “NуШ ЬО ЬupОЫК Ш ТНОКХТЬЦШ ПТХШЬяПТМШ МШЦ uЦК НШЬО НО “ЬОЧЬШ 

МШЦuЦ”, ЦКЬ ЬТЦ МШЦ ШuЭЫК ЭОШЫТК ПТХШЬяПТМК ЪuО, pЫОМТЬКЦОЧЭО pШЫ ЬОu МКЫпЭОЫ 

materialista, eleva-se ainda mais do que o idealismo sobre a consciência comum” (2007: 

29) 

O conceito de práxis implica interpretação e transformação. Mas a centralidade 

do conceito foi perdida pelas vertentes mecanicistas, cientificistas e neopositivas do 
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pЫяpЫТШ ЦКЫбТЬЦШ. O РОЧuíЧШ ЬОЧЭТНШ НК pЫпбТЬ “МШЦШ Кtividade real, objetiva, material 

do homem que só é homem como ser social prático, não pode ser conseguido através de 

uЦ ЫОЭШЫЧШ КШ pШЧЭШ НО ЯТЬЭК НК МШЧЬМТшЧМТК МШЦuЦ” ( Ibidem: 30). 

Para o autor, a concepção filosófica idealista configura-se como uma superação 

da visão imediata, abstrata e unilateral da visão comum. Não haveria avanços com a 

simples negação do idealismo. 

Critica, portanto, os que consideram a volta à consciência comum como sendo per 

se Ш КЧЭíНШЭШ КШЬ ОбМОЬЬШЬ НШ ТНОКХТЬЦШ. “MКЬ р ЯОЫНКdeira consciência da práxis chega-

se superando, por sua vez, o ponto de vista limitado e mistificado da consciência idealista, 

e não voltando a um estado anterior ou pré-ПТХШЬяПТМШ” (Idem). 

A união consciente de pensamento e ação requer a destruição das mistificações do 

senso comum, com sua concepção também mistificada da práxis, para que se eleve a 

práxis a um ponto de vista objetivo e científico. 

Há a necessidade de motivos teóricos e práticos para que se contraponha à visão 

espontânea e ingênua da práxis, seja a atitude natural ou a filosófica.  

A atitude natural percebe a atividade prática como um dado puro e simples, que 

não precisa de maiores explicações para a sua compreensão. No âmbito da atitude natural 

a consciência comum supõe estabelecer uma relação direta e imediata com o mundo da 

prática, prescindindo da teoria. Mais do que isto, percebe-se a reflexão teórica como algo 

que arrancaria das exigências práticas e suas necessidades. 

PШЫ ШuЭЫШ ХКНШ, “Ш СШЦОЦ МШЦuЦ О МШЫЫОЧЭО ц uЦ ЬОЫ ЬШМТКХ О СТЬЭяЫТМШ” 

(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007: 31). Assim, sua consciência se forma em condições e 

determinações ideológicas vividas. Mesmo se quisesse não se encontraria com fatos 

puЫШЬ, ЦКЬ pОЫЦОКНШЬ pШЫ ТНОТКЬ. “PШЫЭКЧЭШ, К МШЧЬМТшЧМТК МШЦuЦ НК pЫпбТЬ ЧуШ ОЬЭп 

esvaziada, completamente, de certa bagagem teórica, ainda que nela as teorias se 

ОЧМШЧЭЫОЦ НОРЫКНКНКЬ” (Ibidem: 32).  

O homem comum não vê sentido na atividade revolucionária, na sua capacidade 

transformadora, pois: 

 

A carência de sentido da ação transformadora humana – postulada 
abertamente pela filosofia pessimista e irracionalista de Schopenhauer 
que dá a mão às filosofias que atualmente negam o progresso histórico-
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social e privam de sentido a história e, em consequência, a ação humana 
– é justamente o que afirma a consciência comum com suas opiniões 
depreciativas e negativas com respeito ao alcance da atividade prática 
revolucionária. A tese filosófica primitiva reaparece, assim, na forma 
grosseira e simplista, na consciência comum. Mas, inclusive nessa 
forma elementar, ela demonstra a presença de elementos teóricos que 
originariamente formaram a parte de um pensamento filosófico 
reflexivo (Ibidem: 32). 
 

A presença dos citados elementos teóricos não chegam a constituir uma teoria da 

práxis, pois neles não há conscientemente a ligação entre a consciência e o objeto da ação. 

Nem a filosofia primitiva e nem a visão do homem comum podem assegurar o 

conhecimento da práxis, entendida como atividade social transformadora.  

A atitude natural continuará limitada se não elevar-se ao plano reflexivo da atitude 

filosófica. A pergunta que se coloca é como isso pode ocorrer. 

 

[...] enquanto a consciência comum não percorre a distância da 
consciência reflexiva não pode nutrir uma verdadeira práxis 
revolucionária. A consciência comum da práxis tem de ser abandonada e 
superada para que o homem possa transformar de forma criadora, isto é, 
revolucionariamente, a realidade  (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007: 33). 

  

A atitude de considerar a prática como imanente às coisas, atribuindo-lhe 

significado independente da ação humana é chamada de realismo ingênuo.  Além dessa 

visão objetivista, que dá ao objeto vida independente do sujeito, ocorre a redução do 

prático unilateralmente ao prático utilitário. Essa postura vai ao encontro da visão 

produtiva capitalista que considera que o prático é produtivo e produz mais valia. 

Pode ocorrer de a consciência comum pensar atos práticos, mas não realizar a 

práxis, que supõe reflexão teórica crítica. Como se dá de fato a formação da consciência 

senão na práxis capaz de integrar ação e pensamento, as ideias e as experiências vividas? 

A obsessão pela prática instigada no trabalho produtivo pode levar a um 

esvaziamento do político, gerando um apoliticismo. Conveniente às classes dominantes, 

a despolitização cria um vazio nas consciências e favorece a dominação.   

A filosofia é constituída de uma base conceitual e teórica e por este aspecto pode 

ser considerada sem poder de interferir na atividade prática. Entretanto, mesmo possuindo 

seu âmago teórico, seu impacto na existência humana não se restringe ao campo 
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conceitual, já que ela faz parte do processo de transformação do real. A atividade 

filosófica, segundo Vásquez, seja como um modo de analisar o mundo ou como 

ferramenta teórica, se constitui como práxis.  

Como já enunciado anteriormente, a palavra práxis é normalmente usada como 

corresponde ou possuindo o mesmo sentido do vocábulo prático. No entanto, se 

МШЦpЫООЧНОЫЦШЬ К uЭТХТгКхуШ ЦКЫбТЬЭК НК НОПТЧТхуШ НО pЫпбТЬ, pОЫМОЛОЦШЬ ЪuО “pЫпбТЬ” 

О “pЫпЭТМК” ЬуШ МШЧceitos diferentes.  A práxis é uma atividade conscientemente objetiva, 

o que implica não apenas as interpretações do mundo, mas também como parte integrante 

das dimensões objetivas no processo de mudança social, pois é atividade transformadora 

também com relação ao próprio homem que, dentro da relação de mudança da realidade 

e da natureza, transforma a si mesmo.  

Já o conceito de prática é parte constituinte de apenas um aspecto da práxis, a 

saber: a atividade de caráter funcional, que é utilizado usualmente no vocabulário do 

senso comum e vinculada às necessidades imediatas. Logo, em nossa vida cotidiana, 

tomamos as atividades práticas como dadas em si mesmas, sem necessidade de 

questionamento e reflexão.  

Os filósofos, em sua grande maioria, consideram o aspecto teórico o único ponto 

de objetivo da filosofia. Entretanto, Vázquez expõem que a atividade teórica necessita da 

prática para possuir um fundamento, pois a teoria pode modificar percepções individuais 

de mundo, mas não mudará efetivamente a realidade. 

Observamos que a práxis, compreendida como prática social transformadora, não 

se reduz ao mero aspecto da praticidade, sequer apenas a teorização. A atividade prática 

sozinha não é práxis, sequer a atividade teórica isolada constitui a práxis. Logo, a 

foЫЦuХКхуШ НО uЦК “ЭОШЫТК pЫпЭТМК” ОЧЯШХЯО uЦК МШЧЬЭКЧЭО ЫОХКхуШ ЭОяЫТМК О pЫпЭТМК. A 

atividade prática é alterada e melhorada pela teoria, da mesma forma que a teoria se 

modifica em função das exigências e necessidades da realidade. Percebe-se que a relação 

teoria e prática são partes integrantes que se completam. A apreensão da realidade, 

equilibrada pela reflexão teórica, é uma condição para a prática transformadora, ou seja, 

para a práxis. A atividade transformadora é construída teoricamente, ou seja, através da 

ЫОКХТНКНО О НШЬ КЭШЬ pЫпЭТМШЬ ШМШЫЫО р ПШЫЦuХКхуШ НО uЦК “ЭОШЫТК НК pЫпбТЬ”.  
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A práxis é considerada a ação transformadora do homem sobre o mundo, o que 

significa não apenas atividade prática, mas atividade prática sustentada na reflexão 

teórica. Baseando-se nestes conceitos, o filósofo expõe a existência de diferentes níveis 

de práxis que depende do grau de consciência do sujeito no curso da prática, e com o grau 

de criação com que transforma a matéria, convertendo-a em produto de sua atividade 

prática.  

Utilizando os critérios de grau de consciência e de criatividade, Vázquez elabora 

os conceitos de práxis criadora, em oposição à práxis reiterativa ou imitativa e, de a práxis 

reflexiva, em oposição à práxis espontânea.  

 

A Filosofia da Vida Comum 

Na tradição filosófica brasileira recente, uma das propostas de um pensamento 

filosófico original vem de Oswaldo Porchat Pereira. Porchat foi fundador do 

departamento de filosofia da UNICAMP e foi, por muitos anos, professor do 

departamento de filosofia da USP onde, hoje, é professor Emérito. Porchat tem uma 

importância especial no cenário filosófico brasileiro e sempre figura nas listas de nossos 

mais eminentes filósofos. A história acadêmica de Porchat, se estende por mais de 50 

КЧШЬ. TЫКЭКЫОЦШЬ НШ ХТЯЫШ “VТНК CШЦuЦ О CОЭТМТЬЦШ” ЪuО ц ПШЫЦКНШ pШЫ КЫЭТРШЬ НО ЯпЫТШЬ 

momentos da formação de seu projeto de filosofia. Porchat iniciou o prefácio de sua obra 

“VТНК CШЦuЦ О CОЭТМТЬЦШ” МШЦ uЦК НКЬ ЭОЦпЭТМКЬ ЪuО ПШЫКЦ ЫОМШЫЫОЧЭОЬ ОЦ ЬuКЬ 

ЫОПХОбõОЬ, К ЬКЛОЫ: “К НК ЯТНК cotidiana e comum, que a filosofia não pode nem deve trair 

se não quer converter-ЬО ОЦ ЦОЫШ УШРШ НО pКХКЯЫКЬ” (PEREIRA, 1994:3).  

O filósofo, na parte da obra que trata “O ConПlito das FilosoПias”, considera que 

as palavras encontradas no Teeteto de PlatãШ О pЫШПОЫТНКЬ pШЫ SяМЫКЭОЬ, ЪuО НТг: “МКНК uЦ 

de nós é medida das coisas que são e das que não são, de mil modos, entretanto um do 

outro diferindo, por isto mesmo que, para um, umas coisas são e parecem, mas outras, 

pКЫК ШuЭЫШ” (Idem: 5), antecedem o problema - que será tratado neste texto - referentes ao 

conflito das opiniões  e as verdades dos homens, ou seja, a perspectiva da diferença entre 

a verdade e as verdades particulares. Protágoras, aquele que estaria dialogando com 

Sócrates, foi o primeiro a opor-se a toda uma tradição que se consolidaria. Escreveu 

Porchat:  
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Assim procedeu a filosofia clássica grega, assim procedeu os grandes 
sistemas dogmáticos do helenismo, assim os imitaria a filosofia 
medieval e moderna. [...] E, de fato, a história da filosofia brinda-nos 
com o desfile quase ininterrupto dos grandes sistemas que, uns com os 
outros sempre compatíveis, se apresentam animados, todos e cada um, 
da mesma pretensão de representar a verdadeira solução dos problemas 
do ser e do conhecer, a edição nova e definitiva da realidade. (Ibidem: 
7). 
 

Porchat traz o Sexto EЦpíЫТМШ МШЦ К КПТЫЦКхуШ НО “Д...] ЪuО К VОЫНКНО ц 

inapreensível, os céticos opuseram sua perseverança continuada na Sképsis” (Ibidem: 8), 

tratando da filosofia efetuada pelos céticos quО ЛuЬМКЯКЦ uЦ “Д...] НТЬМОЫЧТЦОЧЭШ 

НОПТЧТЭТЯШ ОЧЭЫО Ш ЯОЫНКНОТЫШ О Ш ПКХЬШ” (Idem, Ibidem), pois: 

 

Donde caracterizar-se como princípio fundamental do ceticismo essa 
atitude que consiste em descobrir e contrapor, a cada proposição e 
argumento, o argumento e a proposição que os neutralizam: a suspensão 
cética do juízo não é mais do que corolário natural dessa experiência 
sempre renovada com sucesso (Idem, Ibidem).  

 

Pereira (Ibidem) relata como foi o seu contato com a filosofia e como deixou de 

acreditar na religião, mas, que para ele, ambas as experiências possuem o mesmo impulso, 

pШТЬ “DОЬpОЫЭОТ pКЫК К ПТХШЬШПТК МШЦ К ТЧРОЧuТНКНО НО ЪuКЧЭШЬ pКЫК ОХК НОЬpОЫЭКЫКЦ, НШ 

ПuЧНШ НО uЦК ОбpОЫТшЧМТК ЫОХТРТШЬК pЫШПuЧНКЦОЧЭО ЯТЯТНК” (Ibidem: 22). Ele ainda possui 

os mesmos impulsos provenientes da religião, já que: 

 

Tantos anos passados após a perda da fé, percebo que aqueles valores 
ainda se me impõem com força tenaz e que a eles não renunciei. 
Continuo a ansiar pela Verdade, tenho a paixão da Humanidade, 
acredito firmemente na Realidade das coisas e nos eventos da 
experiência cotidiana e tenho uma consciência brutal da finitude de 
nossa razão (Ibidem: 24). 

 

A pretensão dos grandes sistemas filosóficos incomoda Porchat, em vista de que, 

na fundamentação definitiva de seus discursos, ocorre uma posse legitimada da Verdade 

e uma nova forma de religiosidade essencial e profunda, por mais que laicizada. Pereira 

reХКЭК ЪuО “LТЛОЫЭКНШ К НuЫКЬ pОЧКЬ НШЬ НШРЦКЬ НК ЫОХТРТуШ, К ЫОЯОХКхуШ НОЬЬК 

religiosidade filosófica deixou-me perturbado. E a hýbris filosófica não pôde seduzir o 
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philósophos ЪuО ЭЫТХСКЯК, ОЦ ЛuЬМК НК VОЫНКНО, ШЬ МКЦТЧСШЬ НК ПТХШЬШПТК” (Idem: 31).   

Ele prossegue considerando que os filósofos acreditam em um Lógos eterno e 

continuavam a comungar da crença grega na divindade da razão especulativa e, assim, 

esquecem-ЬО НК ЬКЛОНШЫТК МШЦuЦ, pШЬЭШ ЪuО “Д...] pЫШМХКЦКЯК К úЧТМК О ЯОЫНКНОТЫК 

Sabedoria, no desprezШ НШ ПКХЬШ ЬКЛОЫ НШ СШЦОЦ МШЦuЦ О НО ЬuКЬ ШpТЧТõОЬ ЦШЫЭКТЬ” 

(Idem, Ibidem). 

O fundamento estrutural de uma filosofia que manifeste uma visão de mundo 

definitiva não é viável, entretanto, a não-filosofia não é uma opção filosófica. Logo, a 

ciência e o senso comum constituem-se igualmente ineficazes em colocar-se sobre 

questões filosóficas sem que um processo filosoficamente se promova e as constitua como 

uma filosofia. A filosofia se faz através de diversas visões sobre os enunciados do senso 

comum e dos resuХЭКНШЬ НК МТшЧМТК, К ЬКЛОЫ: “E КЬ ПТХШЬШПТКЬ ЭОЦКЭТгКЦ МЫТЭТМКЦОЧЭО Ш 

senso comum e a ciência, situando-os e julgando-os no interior de seus universos de 

НТЬМuЫЬШ, К МuУКЬ НТЦОЧЬõОЬ ШЬ ЫОНuгОЦ” (Idem: 32). Ocorre uma neutralização de uma 

exteriorização da ciência e do senso comum, por conseguinte, conforme, Pereira: 

 

Foi natural, então, que o ceticismo grego tenha tentado o philósophos 
em aporia. Na leitura de Sexto Empírico, encontrei a ocasião de 
confirmar minha experiência do conflito insuperável dos dogmatismos, 
de sua perpétua diaphonía. Quem longamente meditou sobre 
Hipotiposes não mais ousará cometer-se à edição do Discurso 
derradeiro. Mas a mera exposição do aparecer, do phainómenon, 
sempre me pareceu insatisfatória. E a crônica da vida comum não se faz 
desacompanhada de crenças, como os céticos pretenderam. (...) A 
ataraxía cética, eu fui incapaz de atingi-la (Idem, Ibidem).   
 

O filósofo Pereira (Ibidem) considera que retornou a ser um homem como os 

outros e desfrutou das vivências da vida comum humana, quando buscou o ser humano 

comum que existe dentro de todos e assumiu plenamente a sua condição de pessoa comum 

e aproximou-ЬО НО uЦК СuЦКЧТгКхуШ, К ЬКЛОЫ: “Д...] ЧуШ ЦКТЬ ЯТК ШЬ ШuЭЫШЬ НШ КХЭШ НО uЦК 

ЭШЫЫО ПТМЭíМТК НО ПТХяЬШПШ” (Ibidem: 35).  Essa volta ao ser comum apenas foi possível com 

o distanciamento da pretensa crítica, que os ditos filosóficos realizam solitários e sem 

perspectiva, daquilo que se constitui como importante para os demais seres humanos. Tais 

МШЧМХuЬõОЬ ШМШЫЫОЫКЦ, pШТЬ “O ЬКЛОЫ dos homens comuns encantou-me. Suas opiniões 

mortais tinham a minha simpatia. E considerava com atenção e respeito suas crenças. Não 
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ЦО ТЦpОНТЧНШ НО МЫОЫ МШЦ ОЬpШЧЭКЧОТНКНО, Оu МШЦpКЫЭТХСКЯК МШЦ ОХОЬ ЦuТЭКЬ НОХКЬ” 

(Idem, Ibidem).  Pereira (Idem) aceitou que a maioria das coisas ocorre como cremos e 

que as mentes de outras pessoas são iguais a dele: 

 

Acreditando com eles que a nossa vida, a nossa paixão e a nossa morte 
se dão num Mundo que nos transcende, numa Realidade que não 
depende de nosso pensamento ou de nossa vontade. Cria, sem 
envergonhar-me de crer, cria no sentido forte desse termo, sem adotar 
a atitude artificial de fingir que não se crê (Idem, Ibidem).  
 

Ao assumir a postura de humano comum, depositou uma enorme confiança no 

bom discurso comum e cotidiano e na sua possibilidade de, através dele, compreender 

НТЯОЫЬКЬ ЯОЫНКНОЬ, КЬЬТЦ: “NуШ ЦО ПКХЭКЯК Ш ОЬpíЫТЭШ МЫíЭТМШ, ЪuО Ш СШЦОЦ МШЦuЦ 

também possui, em dose maior ou mais pequena. Assimilava com serenidade os 

ensinamentos da experiência, comprovanНШ СuЦТХНОЦОЧЭО ЦТЧСК ПКХТЛТХТНКНО” (Idem: 

36).  Contudo, ele deixa claro que suas posturas não se assemelhavam a nenhum outro 

sistema filosófico que reflete sobre o senso comum e possuam uma visão da promoção 

ПТХШЬяПТМК НОЬЭО МШЧМОТЭШ, Уп ЪuО “Д...] ЦuТЭКs crenças comuns me eram inaceitáveis, 

pШЫЪuО ЧОХКЬ ЬШЦОЧЭО pШНТК ЫОМШЧСОМОЫ ШЬ ПЫuЭШЬ НК ЭЫКНТхуШ О НК МuХЭuЫК” (Idem, Ibidem). 

O filósofo não considera que o comum seja levado em consideração apenas por ser um 

consenso da maioria, pois o que deseja com sua postura comum é a visão radicalmente 

nova, com o intuito de ir ao Mundo e, assim, fazer-se um ser humano comum, para tanto 

НОТбКЫ: “Д...] Ш MuЧНШ ЯТЫ К ЦТЦ, МШЦШ ЯОЦ КШЬ СШЦОЧЬ ЪuО ЧуШ ХСО ШpõОЦ К ЫКгуШ 

ПТХШЬяПТМК” (Idem, Ibidem). Ele não busca opor o discurso filosófico ao discurso comum, 

mas procurar: 

 

 [...] a permissão de crer o que se me impunha como verdadeiro e 
correto e justo e irrecusável, tal como se impõe ao comum dos homens. 
Deixar humildemente as coisas e os fatos dizerem-se em meu discurso, 
ou reconhecer que o discurso comum os diz com simplicidade. 
Significara reconhecer o primado do Mundo sobre o discurso, o 
primado da Vida sobre a reflexão (Idem: 36-37).   
 

Com a sua busca de ter uma vida comum, ele pretendeu recuperar a sua 

ingenuidade. A ingenuidade que inúmeros filósofos atribuem ao ser humano comum e, 

ao mesmo tempo, desdenham desta ingenuidade. Contudo, ele não a encontrou e 
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МШЧЬТНОЫШu ЪuО ОЬЬК “ТЧРОЧuТНКНО” ц uЦК ТЧЯОЫЬуШ НШЬ ПТХяЬШПШЬ МШЦ Ш ТЧЭuТЭШ НО ЦКЧЭОЫ 

a razão em um patamar maТЬ КХЭШ ЪuО К ЬТЦpХТМТНКНО О, КЬЬТЦ: “OЬ ПТХяЬШПШЬ ЬШЫЫТКЦ НШ 

СШЦОЦ МШЦuЦ, Оu pКЬЬОТ К ЬШЫЫТЫ НШЬ ПТХяЬШПШЬ” (Idem: 38). Como era conhecedor das 

engrenagens da filosofia e, por conseguinte, compreendia a ingenuidade da filosofia ao 

recusar reconhecer o Mundo e a Vida, considera a sua enorme e espantosa desumanidade 

О, ХШРШ, К ПКХЭК ПТХШЬяПТМК НО uЦ ХОРíЭТЦШ ОЬpíЫТЭШ МЫíЭТМШ О, МШЦpХОЭК, “Оu ЦО КЫЫТЬМШ К НТгОЫ 

que a divinização da razão é tão-somente a mais requintada dentre as formas que assume 

a irracioЧКХТНКНО” (Idem, Ibidem).   

Porchat propõe-se a não seguir a tradição irracionalista, pois ela é o outro lado da 

moeda do racionalismo e, assim, escolheu uma postura crítica da filosofia dos sábios e 

efetuava uma humilde não-filosofia. Ele não consegue perceber quando mudou a sua 

visão do Mundo, esta que considerava como uma verdade justa, contudo sabia que era 

impossível fornecer uma justificação definitiva e última, mas não possui como intuito 

buscar essa definição plena. Portanto, escolheu o caminho da não-ПТХШЬШПТК, Уп ЪuО “O 

discurso que a exprimisse jamais a imporia demonstrativamente à aceitação de quem quer 

que fosse. Por isso mesmo, eu insistia em considerá-la uma não-filosofia, uma visão 

criticamente não-ПТХШЬяПТМК НШ MuЧНШ О НКЬ ПТХШЬШПТКЬ” (Idem: 39).  

 

Senso Comum, Filosofia da Práxis e Formação Omnilateral na Prática Educativa 

Tomamos como pressuposto que a educação deva levar em consideração a 

formação omnilateral (de todos os lados) do ser humano: os aspectos intelectuais, com o 

intuito da formação para o domínio de todas as subdivisões do conhecimento; a educação 

corporal procurando o desenvolvimento físico e a percepção do sujeito; enfim, a educação 

tecnológica que busca a formação através do conhecimento científico dos processos de 

produção. Logo, a formação omnilateral não se preocupa apenas em fornecer meios 

técnicos para que o aluno torne-se um trabalhador, ela vai além, pois possui o intento da 

formação humana em todos os sentidos para realizar uma educação emancipadora. 

Nessa perspectiva, a universidade e a escola deveriam possuir uma relação mútua, 

já que a intervenção impede que apenas uma instituição seja a detentora de saberes. A 

escola, em especial, as escolas públicas são campos privilegiados para se trabalhar as 

contradições da e na sociedade capitalista e em suas instâncias.  
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Ressaltamos a importância de alterar as formas que lidamos com a educação 

cultural e a necessidade da tomada de consciência de nossa realidade, através da formação 

de alunos sabedores da concepção de que somos sujeitos históricos da sociedade e, além 

disso, possuímos os meios de alterá-la. A relação entre o professor e o aluno torna-se, 

portanto, recíproca e mediadora do processo educativo, do processo de apropriação da 

cultura historicamente elaborada.  

A educação deve utilizar a práxis como momento da emancipação humana e 

social, momento efetivo e necessário para a formação, através da prática social, de uma 

nova concepção do mundo mais unitária e autônoma em todos os aspectos de sua 

existência. A práxis, enquКЧЭШ “КЭТЯТНКНО ОЬЬОЧМТКХ” НО pЫШНuхуШ НК СuЦКЧТНКНО, 

enquanto compreensão da prática social humana constitui um viés de distinguir a ação do 

homem consciente e crítico da ação do homem prático e pouco reflexivo, que se manifesta 

em uma ação alienada; um processo de aprendizagem em que o papel do professor é levar 

o aluno, enquanto ser social, a atingir níveis mais altos de desenvolvimento.  

A educação deve estar pautada na transformação da concepção do mundo dos 

sujeitos, ou seja, a elevação do senso comum através de uma filosofia capaz de abalar as 

suas concepções de mundo, de transformar as mentalidades e de permitir a elevação 

cultural, ou seja, basear a educação na filosofia da práxis. 

A elevação política de um grupo social implica no trabalho para a construção de 

uma nova filosofia, ou seja, levar os sujeitos à compreensão de que podem formular as 

suas próprias filosofias, pois todos os homens são filósofos, em algum nível, e, com isso, 

combateremos o senso comum, visando à formação de novas compreensões da sociedade 

que sejam mais unitárias e autônomas e que abranjam todos os aspectos da existência 

social.  

O papel formativo da escola deve ser destacado na discussão acerca do senso 

comum. Cabe à escola atuar na impressão de uma ideologia e criticá-la com o intuito de 

se fazer emancipadora, realizando, assim, a lógica de uma pedagogia dialética, elevando 

o estudante a participante.  

A intervenção no cotidiano escolar, efetuado através desta pesquisa acadêmica, 

mostrou, primeiramente, o estranhamento, pelos alunos, do interesse do meio acadêmico 

pela concepção de mundo de estudantes do ensino médio. Buscamos colocar em prática 
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as reflexões teóricas que se baseiam na realização de um vínculo entre a escola e as 

experiências particulares dos estudantes e, utilizamos a perspectiva, que essa ligação 

produziria um diálogo entre o conhecimento escolar e a vida dos alunos, por conseguinte, 

o conhecimento seria ressignificado através do valor individual e social dentro da 

existência destes estudantes. 

Delineamos algumas considerações buscando a elaboração de uma educação que 

produzirá cidadãos críticos, que consigam ultrapassar o seu senso comum, e com a visão 

de que o filosofar é algo relacionado à práxis na busca de trabalhar o pré-conceito 

referente à filosofia que a coloca como um conhecimento abstrato e realizável por poucos.  

A teoria e a prática são compreendidas como uma formação humana e não como 

algo já pronto, tornando possível pensar a construção de uma nova educação voltada para 

uma nova sociedade, mesmo que dentro de certos limites. Consideramos que ao trabalhar 

o preconceito existente em relação à filosofia e a disseminação do conceito de que todo 

homem, em algum grau, pode ter pensamentos filosóficos, pois não é necessário ser um 

filósofo profissional para possuir pensamentos reflexivos, despertaria o interesse dos 

alunos do ensino médio para a disciplina filosofia, já que, através da filosofia da práxis, 

seriam motivados a pensarem e agirem filosoficamente em todos os âmbitos, seja na 

escola ou nas próprias questões pessoais. 

Delineamos algumas considerações na busca de elaboração de uma experiência 

de ensino, mas esta constitui-se apenas como uma possibilidade de articulação, uma 

necessidade de refletir sobre perspectivas de contribuição do ensino de filosofia para a 

formação das/os estudantes. O ato de ensinar se coloca como deveras complexo, pois ele 

é relativo a contextos mutáveis. Ademais, a nossa empreitada na filosofia constitui-se em 

ir além do nosso lugar como docente historiadores/as da filosofia, pois: 

 

Considerações Finais 

O contato com a escola de ensino médio - e as contradições que a permeiam - 

possibilita que a Universidade venha a ser espaço de reflexão teórica e de elaborações de 

propostas que, referenciadas na prática, a torna um instrumento de emancipação humana 

e social.  
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A contribuição da perspectiva da filosofia da práxis através de Sánchez Vázquez. 

A aproximação com o universo dos jovens e a reflexão sobre suas concepções de mundo, 

tomando-as como ponto de partida nos estudos, podem se configurar como estratégias de 

um processo educativo dirigido a formar cidadãos críticos e com a visão de que o filosofar 

é algo relacionado à práxis na busca de superar o pré-conceito referente à filosofia que a 

coloca como um conhecimento abstrato e realizável por poucos. Parece-nos plausível a 

hipótese de que ao realizar um vínculo entre a escola e as experiências particulares dos 

estudantes produziremos um diálogo entre o conhecimento escolar e a vida dos alunos.  

A fundamentação da nossa proposta para a constituição da educação, através do 

viés filosófico, na perspectiva de Pereira (1994) que não considera que o comum deva ser 

levado em consideração apenas por ser um consenso da maioria, pois, aquilo que devemos 

buscar é uma visão radicalmente nova da filosofia – aquilo que ele chamou de não-

filosofia – para tanto, devemos ir ao Mundo e, assim, experimentar o fazer-se um ser 

humano comum e compreender aquilo que realmente se faz importante nas práticas de 

vivências. Consideramos que os referenciais estudados são importantes para a reflexão 

sobre o ensino de filosofia e a sua especificidade na formação do jovem. 

No âmbito do ensino da filosofia, advogamos que o intuito é a emancipação 

reflexiva do sujeito que proporcione um aparato intelectivo para os estudantes e, assim, 

os formem integralmente nos aspectos do conhecimento intelectual, estético e ético. O 

investimento na articulação da atividade filosófica, pelos estudantes através do incentivo 

à análise de seus sensos comuns que devem ser relacionados com as considerações 

proporcionadas pela filosofia e, por conseguinte, o encadeamento do exercício de 

fundação de argumentos que, por vezes, eram inconsistentes e contraditórios.  Alcançado 

este objetivo, podemos educar estudantes que se reconheçam como sujeitos de suas 

histórias formativas. Buscamos, através deste trabalho, a realização de uma educação 

omnilateral que forneça o pleno desenvolvimento ao ser humano, procurando formá-lo 

em toda a sua amplitude. 
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL ENTRE OS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO  

 

RESUMO:  

Os indivíduos dedicam a maior parte de suas vidas para o trabalho, sendo este um 
processo por meio do qual o ser humano transforma a natureza e garante a sua 
sobrevivência. O trabalho é também um momento de estabelecer relações e garantir 
autorrealização e satisfação. A gestão de recursos humanos é um dos principais desafios 
do mundo do trabalho. O ambiente escolar, como qualquer outro espaço de trabalho, 
também necessita lidar com essa questão, uma vez que a escola é fundamentalmente um 
centro de relações. Este trabalho tem como objetivo discorrer acerca dos principais 
desafios de uma gestão escolar no que se refere ao relacionamento interpessoal entre os 
profissionais da educação. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da 
temática do relacionamento entre os profissionais da educação.  

Palavras-chave: relacionamento interpessoal; gestão de pessoas; ambiente escolar, 
gestão escolar.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Os indivíduos dedicam a maior parte de suas vidas para o trabalho, sendo este um 

processo por meio do qual o ser humano transforma a natureza e garantem a sua 

ЬШЛЫОЯТЯшЧМТК. EЧРОХЬ ОЦ ЬОu ЭОбЭШ “SШЛЫО Ш pКpОХ НШ ЭЫКЛКХСШ ЧК ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ НШ 

ЦКМКМШ ОЦ СШЦОЦ” КПТЫЦК ЪuО Ш ЭЫКЛКХСШ “ц К МШЧНТхуШ ЛпЬТМК О ПuЧНКЦОЧЭКХ НО ЭШНК К 

ЯТНК СuЦКЧК” (ANTUNES, 2004: 13). De certo modo, segundo ele, podemos afirmar que 

o trabalho criou o ser humano e que esta atividade é aquilo que o separa dos demais 

animais. Portanto, o trabalho seria uma atividade exclusivamente humana.  

Marx afirma que as ações executadas poЫ uЦК КЛОХСК “ОЧЯОЫРШЧСК ЦКТЬ НО uЦ 

КЫЪuТЭОЭШ СuЦКЧШ” (ANTUNES, 2004:36), ЦКЬ Ш ЪuО НТПОЫОЧМТКЫп К КЭТЯТНКНО НШ pТШЫ 

КЫЪuТЭОЭШ НКЪuОХК ОбОМuЭКНК pОХК КЛОХСК ц Ш ПКЭШ НО ЪuО “ОХО МШЧЬЭЫuТu Ш ПКЯШ ОЦ ЬuК 

cabeça, antes de construí-ХШ ОЦ МОЫК” (ANTUNES, 2004:36). Ou seja, o produto da 
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atividade de trabalho humano é algo que resulta de uma construção produzida 

anteriormente em seu imaginário.  

Freud afirma que o trabalho pode ser uma fonte de prazer ou de sofrimento a 

depender de que as condições externas atendam ou não a satisfação do sujeito. Para ele,  

A atividade profissional constitui fonte de satisfação, se for livremente 
escolhida, isto é, por meio de sublimação, tornar possível o uso de 
inclinações existentes, de impulsos instintivos (pulsionais) persistentes ou 
constitucionalmente reformados. No entanto, como caminho para a 
felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se 
esforçam em relação a ele como o fazem em relação a outras possibilidades 
de satisfação. A grande maioria das pessoas só trabalha sob pressão da 
necessidade, e esta aversão humana ao trabalho suscita problemas sociais 
extremamente difíceis. (Freud, 1974 apud MENDES, 1995). 

 

A relação sujeito-trabalho pode ser, portanto, um processo de autorrealização e 

crescimento. Para a tradição marxista, a autorrealização é “К efetivação e externalização 

pХОЧКЬ О ХТЯЫОЬ НШЬ pШНОЫОЬ О МКpКМТНКНОЬ НШ ТЧНТЯíНuШ” (ELSTER, 1992: 66). EХЬЭОЫ 

(1992:65) afirma, para além da questão do trabalho, que para alcançar a autorrealização 

Ш ШЛУОЭТЯШ НО uЦК КЭТЯТНКНО “НОЯО ЬОЫ НО МШЦpХОбТНКНО КНОЪuКНК - nem tão simples, que 

cause tédio, nem tão difícil, que cause frustração. A atividade tem de propor um desafio 

quО podО sОr ОnПrОntado”.  

Para uma das vertentes da psicologia, mais conhecida como Psicologia 

transpessoal,  

a autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, 
desenvolvimento e amadurecimento psicológicos de todas as adormecidas 
potencialidades íntimas, que estão latentes no ser humano, como suas 
experiências e realizações ético morais, estéticas, religiosas, artísticas e 
culturais. (ÂNGELIS, 2000: 19 COSTA, 15). 

 

As pessoas trabalham por diversas razões. Elster oferece uma lista delas 

apresentada por Serge Kolm. De acordo com esta listagem, as pessoas trabalham  

Devido à coação direta, como no trabalho forçado. Em troca de um 
salário. Em razão de um desejo de ajudar e servir a outros. Em decorrência 
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de um sentido de dever ou de  
reciprocidade. Por interesse no próprio trabalho. Para manter as relações 
sociais no local de trabalho. Para mostrar a outros que se faz uma 
contribuição à sociedade ou que se têm certas habilidades. Devido ao status 
social associado ao trabalho. Para fugir do tédio. Para divertir-se. Por 
hábito (ELSTER, 1992:80).  

 

Estão dentre os fatores apontados como causa para satisfação do trabalho a 

oportunidade que o individuo tem para fazer uso de suas habilidades e capacidades, a 

oportunidade de aprender, de fazer uso de sua criatividade, o reconhecimento das 

atividades exercidas, a remuneração, a promoção e as condições de trabalho. Todas essas 

condições estão permeadas ainda pela questão do comportamento humano nas relações 

estabelecidas no mundo de trabalho.   

O ambiente escolar, como qualquer outro espaço de trabalho, também necessita 

lidar com essa questão, uma vez que a escola é fundamentalmente um centro de relações. 

Este trabalho tem como objetivo discorrer acerca dos principais desafios de uma gestão 

escolar no que se refere ao relacionamento interpessoal entre os profissionais da 

educação. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da temática do 

relacionamento entre os profissionais da educação.  

Na primeira parte é tratada a noção de comportamento humano no ambiente de 

trabalho. Para isto, apresenta-se o conceito de organizações e também são expostas as 

transformações responsáveis pela abordagem de gestão de pessoas preponderante na 

atualidade. Além disto, é exposto nesta primeira parte a interferência do relacionamento 

interpessoal no grau de participação e colaboração dos trabalhadores assim como na 

produtividade e desenvolvimento organizacional.  

A segunda parte trata dos aspectos administrativos no ambiente escolar. São 

apresentadas as concepções de administração escolar – uma delas que compreende escola 

e empresas capitalistas como organizações similares do ponto de vista administrativo e a 

outra compreendendo a escola como uma instituição de transformação social. Esta 

segunda parte trata também a noção de cultura organizacional.  
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Na terceira parte, por sua vez, são discutidos os desafios para a gestão escolar no 

que diz respeito às relações interpessoais estabelecidas entre os profissionais da educação, 

no caso aqui os professores. Para tanto, utiliza-se como fonte o material ofertado pelo 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, do Ministério da Educação 

do Brasil, cujo objetivo era garantir a formação de professores-gestores que atuam na 

Educação Básica.  

1.  COMPORTAMENTO HUMANO NO MUNDO DO TRABALHO  

 

Chiavenato (2010) afirma que o grande diferencial das organizações são as 

pОЬЬШКЬ ЪuО МШЦpõО Ш МШЫpШ НО ЭЫКЛКХСКНШЫОЬ. EЦ ЬuЦК “КЬ ШЫРКЧТгКхõОЬ ЬуШ МШЧУuЧЭШЬ 

НО pОЬЬШКЬ”, pШТЬ, “ЬуШ КЬ pОЬЬШКЬ ЪuО pЫШНuгОЦ, ЯОЧНОЦ, ЬОЫЯОЦ КШ МХТОЧЭО, ЭШЦКЦ 

decisões, lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os 

ЧОРяМТШЬ НКЬ ОЦpЫОЬКЬ. IЧМХuЬТЯО НТЫТРОЦ ШuЭЫКЬ pОЬЬШКЬ”. (CHIAVENATO, 2010).  

O mundo do trabalho tem entre seus desafios a Gestão de Pessoas como aporte 

para garantir a excelência das organizações. A Gestão de Pessoas, ou denominações 

singulares como Recursos Humanos, é uma área da Administração relativamente recente 

que tem como objetivo organizar as relações no ambiente de trabalho. 

As transformações ocorridas ao longo do século XX foram também as principais 

responsáveis pelas modificações ocorridas na área de Recursos Humanos, pois cada uma 

delas trouxe novas necessidades para se lidar com as pessoas no ambiente de trabalho. 

Chiavenato (2010) arranja estas transformações em três áreas, sendo elas: 

Industrialização clássica, Neoclássica e a era da Informação. Ao longo delas a área de 

Recursos Humanos passou, segundo ele, consecutivamente por três abordagens, definidas 

como Relações Industriais, Recursos Humanos e Gestão de pessoas.  

A primeira abordagem, preponderante na Industrialização clássica (1900-1950), 

teve como marco os departamentos de pessoal e, em seguida, os departamentos de 

relações industriais. Era competência destes órgãos o cumprimento das exigências legais 

referentes ao emprego. Todas as tarefas operacionais e burocráticas atinentes à admissão, 
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contagem das horas trabalhadas, pagamento, férias, advertências e aplicação de medidas 

disciplinares eram de responsabilidade deste órgão. Com o tempo, o então departamento 

de relações industriais passou também a acumular outras tarefas, como o relacionamento 

com as entidades sindicais e com os demais departamentos da organização 

(CHIAVENATO, 2010).  

Nesta primeira etapa, na Era da Industrialização clássica, o processo de 

industrialização e também a formação do proletariado estavam em sua fase inicial.  As 

fábricas, oriundas das oficinas, necessitavam de estabilidade, ordem, rotina e 

ЦКЧuЭОЧхуШ. CШЦ ТЬЬШ, К КЛШЫНКРОЦ КНШЭКНК МШЧЬТНОЫКЯК КЬ pОЬЬШКЬ “МШЦШ КpшЧНТМО НКЬ 

máquinas e meras fornecedoras de esforço físico e muscular, predominando o conceito 

de mão-de-ШЛЫК” (CHIAVENATO, 2010: 42).  

Na Industrialização Neoclássica os departamentos de relações industriais foram 

substituídos pelos departamentos de Recursos Humanos. Esta mudança foi pautada pela 

expansão da industrialização e também por um modelo menos mecanístico e, com ele, a 

exigência de adaptação. Este órgão passa, então, além de responder pelas tarefas 

ШpОЫКМТШЧКТЬ О ЛuЫШМЫпЭТМКЬ, К НОЬОЧЯШХЯОЫ ПuЧхõОЬ ЭпЭТМКЬ МШЦШ Ш “ЫОМЫuЭКЦОЧЭШ, ЬОХОção, 

treinamento, avaliação, remuneração, higiene e segurança do trabalho e das relações 

trabalhistas e sindicais, com variadas doses de centralização e monopólio dessas 

КЭТЯТНКНОЬ” (CHIAVENATO, 2010: 42).  

A Era da Informação, por sua vez, marca uma mudança fundamental no modo das 

ШЫРКЧТгКхõОЬ КЯТЬЭКЫОЦ КЬ pОЬЬШКЬ. EХКЬ “pКЬЬКЦ К ЬОЫ МШЧЬТНОЫКНКЬ pКЫМОТЫШЬ НК 

organização que tomam decisões a respeito de suas atividades, cumprem metas e 

alcançam resultados (...) e que servem o cliente no sentido de satisfazer suas necessidades 

О ОбpОМЭКЭТЯКЬ”. A pКЫЭТЫ НКí, ЬuЫРОЦ ЭКЦЛцЦ ЧШЯКЬ ЧОМОЬЬТНКНОЬ ЧШ ЦШНШ НО ЭЫКЭКЦОЧЭШ 

desta questão, colocando para a área de Recursos Humanos o desafio de absorver 

modificações tão intensas no ambiente de trabalho.  

Com isto, os departamentos de Recursos Humanos dão lugar às equipes de gestão 

de pessoas e as práticas são conferidas aos gerentes de linha.  Neste contexto, a área 

КЬЬuЦО “КЭТЯТНКНОЬ ОЬЭЫКЭцРТМКЬ НО ШЫТОЧЭКхуШ РХШЛКХ” К ПТЦ НО РКЫКЧЭТЫ ШЬ ЫuЦШЬ НКЬ 
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organizações e das pessoas nelas envolvidas. O papel das equipes de RH passa a ser a 

pЫОЬЭКхуШ НО МШЧЬuХЭШЫТК О “КЬ ЭКЫОПКЬ ШpОЫКМТШЧКТЬ О ЛuЫШМЫпЭТМКЬ ЧуШ-essenciais são 

ЭЫКЧЬПОЫТНКЬ pКЫК ЭОЫМОТЫШЬ КЭЫКЯцЬ НК ЭОЫМОТЫТгКхуШ” (CHIAVENATO, 2010: 42).  

O capital humano torna-se um investimento primordial por parte das 

organizações, tão importante quanto o capital financeiro. Uma organização bem-sucedida 

precisa passar credibilidade, fazendo com que seus funcionários sintam confiança e 

prestígio em trabalhar nela. É preciso que os mesmos tenham boa interação com os 

colegas de trabalho e sinta orgulho em fazer parte da corporação. Além disso, os 

funcionários precisam se sentir respeitados e com potencial de crescimento. Ao investir 

em capital humano, uma organização oferecerá uma perspectiva de crescimento 

profissional aos seus funcionários e também tratamento justo nas condições de trabalho e 

remuneração (CHIAVENATO, 2010).  

A relação ser humano x trabalho passa também pela necessidade de se 

compreender acerca do comportamento humano no ambiente de trabalho. A gestão de 

pessoas, em longa medida, cumpre esta finalidade, além de pensar estratégias para gerir 

os conflitos pertinentes a esta relação. O comportamento humano no ambiente de trabalho 

também é denominado como comportamento organiгКМТШЧКХ. EХО МШЦpЫООЧНО “Ш 

relacionamento e a interação de um indivíduo com outras pessoas em seu ambiente 

pЫШПТЬЬТШЧКХ” (PORTAL DA EDUCAкÃO, Д200?]).  

Kanaane (1999) trabalha com a perspectiva de que o potencial humano é peça 

fundamental para o desenvolvimento organizacional. Este potencial, por sua vez, está 

ligado à competência pessoal e interpessoal. A análise do comportamento organizacional, 

nesta linha de compreensão, deve levar em consideração as relações do individuo consigo 

mesmo, com o grupo e com a organização a fim de corroborar com a melhoria de 

desempenho do indivíduo na execução de suas atividades e também tomando consciência 

do seu papel dentro da organização. Este processo tem como intuito a promoção de 

autorrealização, bem estar, conforto psíquico e cooperação dentro da organização.  
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Outro elemento de destaque quando o assunto é potencial humano no contexto 

organizacional são as relações interpessoais, pois exercem influência direta no 

desenvolvimento da organização. As relações interpessoais são resultantes das 

(...) situações de trabalho compartilhadas por duas ou mais pessoas, as 
atividades coletivas e pré-determinadas a serem executadas, bem como 
interações e sentimentos recomendados, tais como: comunicação, 
cooperação, respeito, amizade, etc. À medida que as atividades e interações 
prosseguem, os sentimentos despertados podem ser diferentes dos 
indicados inicialmente e então, inevitavelmente, os sentimentos positivos 
de simpatia e atração provocarão aumento de interação e cooperação 
repercutindo favoravelmente nas atividades e ensejando maior 
produtividade (CHANLAT, 1993 apud SILVA et al, 2007: 2)  

 

O relacionamento interpessoal interfere no grau de participação e colaboração dos 

trabalhadores e, com isto, na produtividade e desenvolvimento organizacional. A 

imposição de regras e/ou a negação dos prováveis conflitos acabam desestimulando e 

tolhendo a participação do trabalhador. Deste modo, torna-se necessário o 

desenvolvimento de uma atmosfera no ambiente de trabalho, compreendida como clima 

organizacional, que dê conta das expectativas individuais e de grupo a fim de se 

estabelecer um ambiente sadio e sem grandes conflitos (KANAANE, 1999).  

 

2. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

ESCOLARES 

 

 O primeiro ponto a ser desenvolvido refere-se à instituição escolar como objeto 

de análise. São muitos os desafios para a apreensão dos elementos referentes a este objeto. 

E, portanto, para a compreensão dos fenômenos presentes na escola é preciso que os 

mesmos sejam considerados em relação ao contexto social. Isto significa que para a 

compreensão dos problemas da educação é preciso apreender a escola em meio à rede das 

relações sociais e não visualizá-ХК МШЦШ uЦК “ОЧЭТНКНО” ЬОpКЫКНК НШ ЭШНШ. 
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No que diz respeito ao tema a ser desenvolvido, é preciso alertar para a 

compreensão de que os aspectos administrativos no ambiente escolar não podem ser 

tratados do mesmo modo que os aspectos de outros ambientes e/ou organizações de 

trabalho, como, por exemplo, as empresas. Há, neste caso, a necessidade de se levar em 

consideração as especificidades da Administração Escolar e esta parte trabalho buscará 

dar conta destas.  

Essa ressalva é importante, pois, até a década de 1980, persistia a noção de que 

havia uma equivalência, do ponto de vista administrativo, entre escola e empresa e, 

portanto, poderiam ser aplicadas a ambas as mesmas atribuições – de planejamento, 

organização, gerência, avaliação dos resultados e prestação de contas – do ponto de vista 

administrativo. Ou seja, havia uma predominância do paradigma da Administração 

Empresarial no ambiente de gestão e administração escolar (RUSSO, 2008).  

A justificativa para tanto se dava ao fato de que, apesar de cumprirem objetivos 

diferentes, havia o entendimento de que ambas eram organizações com estruturas 

similares e que, portanto, poderiam ser administradas pelos mesmos princípios. Além 

disso, havia o argumento de que a organização escolar deveria assimilar os métodos e 

técnicas que garantem a eficiência do sistema, justificando assim a sua manutenção 

(RUSSO, 2008). 
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A mudança de concepção da gestão escolar no Brasil tem como marco a 

publicação, na década de 1980, da obra de Paro, Administração Escolar: Introdução e 

crítica. A partir daí coloca-se em evidência o caráter conservador da administração 

escolar e também se abre a discussão para o papel da gestão escolar como um dos 

pressupostos basilares do processo de transformação social (PARO, 1986).  

Paro (1986) expõe as duas concepções antagônicas da administração escolar: a 

primeira fundamentada nos princípios e métodos adotados pelas empresas capitalistas e 

baseados na necessidade de promoção de eficiência e produtividade da escola e a segunda, 

construída a partir de uma compreensão do papel da escola como instituição de 

ЭЫКЧЬПШЫЦКхуШ ЬШМТКХ, НО “ЧОРКхуШ НК ЧОМОЬЬТНКНО О Мonveniência da própria 

КНЦТЧТЬЭЫКхуШ ЧК ЬТЭuКхуШ ОЬМШХКЫ” (PARO, 1986:10).  

Diante da especificidade do processo de produção pedagógica, Paro (1986) 

defende uma construção teórica adequada para a gestão escolar. Para ele, uma escola 

conectada com a necessidade de superação da ordem social (re) produtora das 

desigualdades precisa ter sua organização erguida em bases democráticas e participativas. 

Deste modo, as receitas da Teoria Geral da Administração não dão conta da realidade da 

organização escolar.  

A concepção de administração utilizada por Paro (2010) tem como referência a 

concepção de trabalho em Marx – “МШЦШ КЭТЯТНКНО ОбМХuЬТЯКЦОЧЭО СuЦКЧК” (p.25 apud 

PARO, 2010: 766) – entendendo-К МШЦШ “К uЭТХТгКхуШ ЫКМТШЧКХ НО ЫОМuЫЬШЬ pКЫК К 

ЫОКХТгКхуШ НО ПТЧЬ” 54. A ação administrativa, neste sentido, cumpre o papel de mediação, 

pШЬЬТЛТХТЭКЧНШ “КШ ЭЫКЛКХСШ ЬО ЫОКХТгКЫ НК ЦОХСШЫ ПШЫЦК pШЬЬíЯОХ”. SОРuЧНШ PКЫШ “ТЬЬШ 

significa que o problema de mediar a busca de fins é um problema que permeia toda a 

КхуШ СuЦКЧК” (PARO, 2010: 766).  

Paro (2010) sintetiza os recursos envolvidos na busca de cumprir os objetivos de 

uma empresa55, neste caso a escola, como parte de dois grupos interdependentes: os 

                                                           
54 Marx afirma que “só o homem é capaz de realizar trabalho, em seu sentido mais geral e abstrato, como ‘atividade 

orientada a um fim’”. (p.25 apud Paro, 2010: 766) 
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recursos objetivos e os subjetivos. Os primeiros tratam da condição objetiva e material 

para a realização de uma determinada ação. E os segundos tratam da capacidade de 

trabalho dos sujeitos que fazem uso dos recursos objetivos para a realização de uma tarefa.  

Paro (2010) afirma que  

Esses dois grupos de recursos sugerem dois amplos campos da 
administração, certamente não separados um do outro, pois a aplicação dos 
recursos objetivos e subjetivos só tem sentido se esses forem considerados 
integradamente. Ao primeiro desses campos, por envolver a utilização 
racional dos recursos objetivos na realização do trabalho, podemos chamar 
de racionalização do trabalho. Sua preocupação e escopo é a articulação 
ótima entre recursos e processos de trabalho, empregando os primeiros da 
forma mais racional possível – em processos que sejam concebidos e 
executados do modo mais adequado para o fim que se tem em mira e para 
os recursos de que se dispõe. O segundo campo diz respeito à utilização 
racional dos recursos subjetivos e pode chamar-se coordenação do esforço 
humano coletivo, ou simplesmente coordenação (Cf. Paro, 2010a apud 
PARO, 2010: 767) 

 

Uma das observações feitas por Paro é a de que a coordenação do esforço humano 

coletivo possui um caráter necessariamente político. Isto porque, por meio dela, se lida 

com interesses, objetivos e vontades próprias que muitas vezes não coincidem com a 

vontade dos demais. A coordenação do esforço humano precisa, então, amarrar a 

multiplicidade de interesses específicos e individuais em um objetivo comum, coletivo, 

que corresponda aos interesses da organização (PARO, 2010).  

A questão central quando o assunto é esta abordagem de vontades diversas é a 

solução de conflitos. Esta é uma ferramenta marcadamente política e é por meio dela que 

a coordenação de esforço humano, ou a gestão de pessoas, estabelece que os interesses 

dos que executam os trabalhos combinem com os objetivos a serem alcançados 

coletivamente. Ao se fazer cumprir este objetivo, a coordenação de esforço humano pode 

assumir um caráter mais técnico, em busca da consecução dos demais objetivos (PARO, 

2010). 

                                                           
55 Paro (2010: 766) emprega o termo empresa, neste caso,  em seu sentido geral, “como todo empreendimento humano 
organizado para a produção de algo ou para a busca de fins, com a utilização do esforço humano coletivo”.  
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No contexto da administração escolar é necessária também a compreensão da 

cultura organizacional escolar. Este é um termo que busca dar conta das interações sociais 

ocorridas no interior das organizações. De acordo com Pires e Macêdo,  

A cultura é um dos pontos-chave na compreensão das ações humanas, 
funcionando como um padrão coletivo que identifica os grupos, suas 
maneiras de perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais do que um 
conjunto de regras, de hábitos e de artefatos, cultura significa construção 
de significados partilhados pelo conjunto de pessoas pertencentes a um 
mesmo grupo social (PIRES & MACÊDO, 2006: 83).  

 

O ser humano é um sujeito de cultura e, por meio dela, é que a natureza é 

transformada e um povo é diferenciado em relação ao outro. A cultura não é algo inato 

ao ser humano, mas aprendida e compartilhada por meio da vida em sociedade (HALL, 

1978 apud PIRES & MACÊDO, 2006), o que explica as diferenciações de conjuntos de 

valores entre um grupo e outro. Entende-ЬО pШЫ МuХЭuЫК “uЦ МШЧУunto complexo e 

ЦuХЭТНТЦОЧЬТШЧКХ НО ЭuНШ Ш ЪuО МШЧЬЭТЭuТ К ЯТНК ОЦ МШЦuЦ ЧШЬ РЫupШЬ ЬШМТКТЬ” (PIRES 

& MACÊDO, 2006: 83).  

Por estarem inseridas em um determinado ambiente e interagirem com ele, as 

organizações também recebem influências e o influenciam. Por isto a importância de não 

se compreender a organização, neste caso a escola, fora do contexto social em que está 

inserida. Há um intercâmbio constante dos valores, regras e hábitos da comunidade com 

o ambiente escolar. E são estes os componentes da cultura organizacional (PIRES & 

MACÊDO, 2006).  

A atribuição do termo cultura para a organização é, segundo Pires & Macêdo, algo 

relativamente novo, datado de 1960-70. Para muitos estudiosos da área é consenso que a 

cultura organizacional trata-se de algo historicamente determinado, socialmente 

construído e, apesar de difícil, com possibilidade de transformação (PIRES & MACÊDO, 

2006). 

A cultura organizacional é, segundo Mintzberg e colaboradores (2000, apud 

PIRES & MACÊDO, 2006), a base da organização. Isto signiПТМК НТгОЫ ЭКЦЛцЦ ЪuО “К 
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МuХЭuЫК ШЫРКЧТгКМТШЧКХ ЧуШ ОбТЬЭТЫТК ЬОЦ КЬ pОЬЬШКЬ” (PIRES & MACÊDO, 2006: 88). A 

cultura organizacional pode, então, ser compreendida como 

(...) um conjunto de características que a diferencia em relação a qualquer 
outra. A cultura assume o papel de legitimadora do sistema de valores, 
expressos através de rituais, mitos, hábitos e crenças comuns aos membros 
de uma organização, que assim produzem normas de comportamento 
genericamente aceitas por todos (PIRES & MACÊDO, 2006: 88). 

 

No caso da cultura organizacional escolar, Barroso ([199?]) afirma que não se 

ЭЫКЭК НК “EЬМШХК ОЧЪuКЧЭШ ТЧЬЭТЭuТхуШ РХШЛКХ, ЦКЬ ЬТЦ НО МКНК ОЬМШХК ОЦ pКЫЭТМuХКЫ”. O 

pЫОНШЦТЧКЧЭО “ЧОЬЭК КЛШЫНКРОЦ ц К ‘МuХЭuЫК’ pЫШНuгТНК pОХШЬ КЭШЫОЬ ШЫРКЧТгКМТШЧКТЬ, ЧКЬ 

relaхõОЬ uЧЬ МШЦ ШЬ ШuЭЫШЬ, ЧКЬ ЫОХКхõОЬ МШЦ Ш ОЬpКхШ О ЧКЬ ЫОХКхõОЬ МШЦ ШЬ ЬКЛОЫОЬ” 

(BARROSO, [199?]). Leonor Torres (1997), assim como Smirch (1983), vê a 

necessidade de  

(...) НТЬЭТЧРuТЫ ОЧЭЫО К МШЧМОpхуШ НО МuХЭuЫК МШЦШ “ЯКЫТпЯОХ ТЧНОpОЧНОЧЭО О 
ОбЭОЫЧК” О МШЦШ “ЯКЫТпЯОХ НОpОЧНОЧЭО О ТЧЭОЫЧК”. NШ pЫТЦОТЫШ МКЬШ, К 
cultura organizacional é vista como o reflexo dos traços culturais da 
sociedade, isto é, as práticas organizacionais tendem a ser determinadas e 
niveladas pela cultura societal, assumindo na perspectiva de alguns 
autores, um decalque da cultura nacional (Torres, 1997, p. 15). No segundo 
caso, a cultura é construída no interior da organização, não se rejeitando, 
porém, a existência de influências do exterior na modelização dos seus 
contornos. Sendo algo que a organização tem e que dentro dela se 
desenvolve, a cultura tende a adquirir traços idiossincráticos, conferidores 
de uma identidade organizacional própria. Neste sentido, as relações entre 
a cultura societal e a cultura organizacional parecem ser menos intensas e, 
consequentemente, de mais difícil percepção o grau de influência que a 
primeira poderá exercer sobre a segunda (TORRES, 1997: 27 apud 
BARROSO, [199?]). 

 

Em suma, pode-se retirar destas perspectivas a compreensão de que para a 

apreensão da “МuХЭuЫК ОЬМШХКЫ” ц pЫОМТЬШ uЦК ТЦОЫЬуШ ЧШ ТЧЭОЫТШЫ НКЬ ОЬМШХКЬ “МШЧМЫОЭКЬ” 

a fim de compreender as especificidades resultantes das práticas dos seus sujeitos sociais. 

Isto porque o nível macro do sistema não consegue dar conta de realidades que são 

múltiplas e locais.  
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3. OS DESAFIOS DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL ENTRE OS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA A GESTÃO ESCOLAR  

 

 A escola é primordialmente um centro de relações, uma vez que todo o trabalho 

desenvolvido nela depende das relações estabelecidas entre professores e estudantes, 

professores e funcionários, professores e administração, funcionários e estudantes, dentre 

outras. Esta parte do trabalho terá como foco as relações estabelecidas entre os 

profissionais da educação em busca de compreender quais os desafios de uma gestão 

escolar no que se refere ao relacionamento interpessoal entre estes.  

Para tanto, será feito uso do material ofertado por um dos programas de âmbito 

nacional, desenvolvido pelo governo federal em 2004, o Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica, do Ministério da Educação do Brasil, cujo objetivo era 

garantir a formação de professores-gestores que atuam na Educação Básica. O material 

analisado constitui parte da Unidade 2 do curso, O trabalho do gestor na escola: 

dimensões, relações, conflitos, formas de atuação, e aponta os conflitos presentes no 

ambiente escolar.  

 A coordenação do esforço coletivo (ou gestão de pessoas) numa organização, 

como visto, é uma tarefa marcadamente política. A ferramenta principal para esta ação é 

a solução de conflitos advindos do contexto relacional do trabalho. O primeiro aspecto a 

ser apontado nesta situКхуШ ц К ЧОМОЬЬТНКНО НО pЫШЦШхуШ НШ ЫОЬpОТЭШ КШ “ШuЭЫШ”. O 

ЫОЬpОТЭШ, ЧОЬЭО МКЬШ, ОЬЭп КХцЦ НК ЭШХОЫсЧМТК, pШТЬ pОЫpКЬЬК К МШЦpЫООЧЬуШ НШ “ШuЭЫШ МШЦШ 

ТРuКХ”.  

A convivência, na maioria das vezes diária, no ambiente escolar possibilita o 

estabelecimento de fortes vínculos entre os profissionais da educação. A trajetória na 

profissão, as relações estabelecidas no cotidiano, os problemas compartilhados constroem 

uЦК ЫОХКхуШ НОЧШЦТЧКНК МШЦШ “МuХЭuЫК pЫШПТЬЬТШЧКХ”. PКЫК ОбpХТМКЫ ОЬЭО ПОЧôЦОЧШ Ш 
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conceito de habitus, retomado por Pierre Bourdieu, é bastante pertinente (ESCOLA DE 

GESTORES, 2004).  

O conceito de habitus tem origem antiga nos estudos das ciências humanas, mas 

tornou-ЬО МШЧСОМТНШ К pКЫЭТЫ НО PТОЫЫО BШuЫНТОu pКЫК ЪuОЦ Ш ЦОЬЦШ “ЬuЫРО НК 

necessidade empírica de apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos 

КРОЧЭОЬ О КЬ ОЬЭЫuЭuЫКЬ О МШЧНТМТШЧКЦОЧЭШЬ ЬШМТКТЬ” (SETTON, 2002, p. 62). O habitus 

concilia  

a oposição aparente entre realidade exterior e as realidades individuais. (...) 
Pensar a relação entre indivíduo e sociedade com base na categoria habitus 
implica afirmar que o individual, o pessoal e o subjetivo são 
simultaneamente sociais e coletivamente orquestrados. O habitus é uma 
subjetividade socializada (Bourdieu, 1992, p. 101). Dessa forma, deve ser 
visto como um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que 
é experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de 
um campo o estimulam (SETTON, 2002, p. 63) 

 

Setton compreende o conceito de habitus  

(...) como um instrumento conceptual que me auxilia pensar a relação, a 
mediação entre os condicionamentos sociais exteriores, e a subjetividade 
dos sujeitos. Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um 
sistema engendrado no passado e orientando para uma ação no presente, 
ainda é um sistema em constante reformulação. Habitus não é destino. 
Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as características de uma 
identidade social, de uma experiência biográfica, um sistema de orientação 
ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que 
predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. Embora controvertida, 
creio que a teoria do habitus me habilita a pensar o processo de constituição 
das identidades sociais no mundo contemporâneo. (SETTON, 2002, p. 61). 

 

As relações estabelecidas no ambiente de trabalho se manifestam também a partir 

de interesses conflitantes e contraditórios, uma vez que a concepção da escola como um 

projeto coletivo não se trata de algo imediato, mas que, pelo contrário, deve ser trabalhado 

constantemente. Precisa-se compreender que relações no ambiente de trabalho são 

permeadas pela concepção moral de cada sujeito e legitimada pelos princípios éticos 

desenvolvidos pela vida social. Com isto, ocorre muitas vezes o desenvolvimento de 
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ações pautadas unicamente por interesses individuais, em detrimento da noção de 

coletividade (ESCOLA DE GESTORES, 2004).   

O acesso às condições necessárias de trabalho constitui outro item fundamental 

para o desenvolvimento do trabalho coletivo no ambiente escolar. Isto implica a formação 

continuada dos profissionais da educação, o acesso as fontes de informação, como jornais, 

revistas, livros e internet e a possibilidade de realização de eventos que propiciem debates, 

trocas de experiência e socialização de resultados com toda a escola e também com a 

comunidade externa (ESCOLA DE GESTORES, 2004). 

 Para isto torna-se importante envolver, por meio de um trabalho de 

responsabilidade coletiva, os profissionais da educação no planejamento e 

desenvolvimento destas ações rompendo, por outro lado, com atividades vistas muitas 

vezes como imposição e sem vínculos com as necessidades reais dos profissionais e da 

escola em geral (ESCOLA DE GESTORES, 2004). 

Outro aspecto conflitante no ambiente escolar diz respeito às relações 

hierárquicas, como aquelas estabelecidas entre a direção e os professores. Estas relações 

são, muitas vezes, permeadas por atitudes ambivalentes expressas pela condescendência, 

ou paternalismo, que passa uma noção de tutela ou por meio do autoritarismo, 

reproduzindo relações de poder entre dirigente e comandado. Necessita-se de um 

exercício constante do gestor em busca melhorar as relações estabelecidas no ambiente 

de trabalho, contribuindo para uma gestão participativa e democrática, não apenas dos 

profissionais, mas também da comunidade escolar como um todo (ESCOLA DE 

GESTORES, 2004).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do desenvolvimento desta temática torna-se possível a compreensão do 

trabalho, enquanto atividade laboral, para além da concepção de atividade de produção e 
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reprodução da vida material. O trabalho também pode ser compreendido como momento 

de se estabelecer relações e como instrumento de autorrealização e satisfação, tese 

trabalhada por muitos pesquisadores.  

Nesta perspectiva, a gestão de recursos humanos – ou gestão de pessoas – 

desempenha papel fundamental, constituindo também uma dos principais desafios do 

mundo do trabalho. Por meio da gestão de pessoas as organizações investem no potencial 

(ou capital) humano, compreendido como tão fundamental quanto o capital financeiro. A 

interação entre os profissionais, a perspectiva de crescimento profissional, a formação 

permanente e o envolvimento dos funcionários com os objetivos da organização passam 

a ser trabalhados.  

O ambiente escolar, como qualquer outro espaço de trabalho, também necessita 

lidar com essas questões. No que se refere à relação interpessoal entre os profissionais da 

educação torna-se preciso apontar para algumas necessidades, quais sejam: a) o trabalho 

permanente da concepção da escola como um projeto coletivo, b) o desenvolvimento de 

ações que apontem para a construção de relações igualitárias, independente das 

diferenças, c) o compartilhamento de experiências que levem a compreender os 

problemas enfrentados, assim como as possíveis soluções, d) o acesso igualitário às 

condições justas e necessárias de trabalho, f) o envolvimento dos profissionais no 

planejamento e desenvolvimento de ações de responsabilidade coletiva, g) o exercício 

constante do gestor em busca melhorar as relações estabelecidas no ambiente de trabalho, 

contribuindo para uma gestão participativa e democrática.  
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Resumo 

O educador e cientista ucraniano V. V. Repkin (1927) fez contribuições relevantes à didática 
desenvolvimental e ao sistema Elkonin-Davidov, entretanto continua a ser praticamente 
desconhecido no ocidente, sobretudo, no Brasil. Seus aportes mais significativos foram em 
campos tão diversos como: teoria da atividade de estudo, metodologia do ensino da língua russa, 
formação de professores, processo de transição entre os diferentes níveis de ensino, diagnóstico 
do sistema, criação e consolidação de grupos e centros de pesquisa, bem como fundação da 
Associação internacional de Ensino Desenvolvimental. O presente texto aborda especificamente 
os aportes teórico-metodológicos de Repkin à teoria da atividade estudo.   

Palavras-chave:  Didática Desenvolvimental da Atividade; Sistema Elkonin-Davidov; V. V. 
Repkin. 

 

  

                                                           
56 O artigo faz parte de um projeto de pesquisa que contou com o apoio financeiro da CAPES, CNPq e 
FAPEMIG.  
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1-Introdução 

A didática desenvolvimental surgiu na ex-União Soviética, no final da década de 1950. 

No seu interior surgiram três grandes concepções de ensino: 1) a didática desenvolvimental da 

atividade, 2) a didática desenvolvimental da personalidade, 3) a didática desenvolvimental da 

subjetividade. A primeira dessas três concepções, ao mesmo tempo que dispõe de uma matriz 

teórica comum que se inspira na obra de L. S. Vigotski e em boa parte do pensamento de A. N. 

Leontiev e L. S. Rubinstein, interpreta de maneiras diferentes alguns dos principais postulados 

desses autores, sobretudo de Vigotski, gerando com isso o surgimento de pelo menos três sistemas 

didáticos distintos: a) sistema Zankoviano, b) sistema Galperin-Talízina e, c) sistema Elkonin-

Davidov.57 

O sistema Elkonin-Davidov, especificamente,  desenvolveu suas teses fundamentais a 

partir do trabalho de D. B. Elkonin e V. V. Davidov, em colaboração com um grupo numeroso de 

cientistas e professores das cidades de Moscou, Kharkov, Kiev, Dushanbé, Tula, Ufá, 

Volgogrado, Tomsk, Togliatti, Taganrog, Riga e Médnoe (região de Kalinin), entre outras, tendo 

como base pesquisas teórico-experimentais desenvolvidas ao longo de mais de cinquenta anos de 

trabalho ininterrupto no campo da psicologia do desenvolvimento, da psicologia pedagógica, da 

didática geral e das metodologias do ensino dos conteúdos específicos (PUENTES, 2015, 2016).  

Além da uma teoria psicológica da atividade de estudo, os membros do sistema Elkonin-

Davidov elaboraram também mais algumas outras teorias importantes: teoria didática da atividade 

de estudo, teoria da generalização substantiva (teórica), teoria da modelagem genética, teoria da 

formação do pensamento teórico, teoria do movimento de ascensão do abstrato ao concreto, teoria 

do processo de transição de um nível de ensino para o outro, teoria da formação do pensamento 

reflexivo, teoria do diagnóstico da atividade de estudo, teoria da colaboração na atividade de 

estudo e teoria da formação de professores para a atividade de estudo. 

Todo esse conjunto de teorias e o esforço de estabelecer as bases de uma educação voltada 

para o desenvolvimento das crianças, que levara em consideração as teses fundamentais de 

VТРШЭЬФТ, pКЬЬКЫКЦ К ЬОЫ МСКЦКНШЬ ЧК НцМКНК НО 1980 pШЫ V. V. DКЯТНШЯ НО “р ще оà

                                                           
57 O ponto de intersecção entre estes sistemas está nas seguintes teses vigotskianas: a) o ensino adequado é 
o aspecto internamente essencial e universal do processo de desenvolvimento das características humanas; 
b) “[...] a pОdaРoРia nуo dОvО oriОntar-se em direção ao passado mas na direção do futuro (do amanhã), 
do desenvolvimento [...]” (VYGOTSKY, 2010, p. 114).  
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о учен à e si oà dese volvi e talà ouà dese volve te .à ái daà assi ,à oà o ide te,à oà te oà

atividadeàdeàestudo àso ressaiu tanto no ocidente, quanto os de ensino desenvolvimental e de 

sistema Elkonin-Davidov,  chegando a ser com eles confundido como se tratassem de uma 

mesma coisa quando, na realidade, fazia parte deles.  

Oàte oà atividadeàdeàestudo àfoià eto adoàpo àD. B. Elkonin dos trabalhos de A. N. 

Leontiev relacionados com a teoria da atividade. De acordo com A. N. Leontiev (1965), a 

atividade de estudo constitui a atividade específica e principal capaz de gerar  desenvolvimento 

psicológico na criança no período entre os 6 e 11 anos de idade. Contudo, nem este autor nem 

outros chegaram a formular uma teoria psicológica específica para esse tipo de atividade, muito 

e osà u aà teo iaà pedagógi aà ouà did ti a.à Deà a o doà o à Elko i ,à nestes estudos não se 

divulga a estrutura objetiva da atividade de estudo e o processo de sua formação, nem seu papel 

de liderança no desenvolvimento psíquico dos alunos mais pequenos à ,àp.à .à 

Foi o próprio D. B. Elkonin o primeiro em assumir a tarefa de produzir uma teoria a esse 

respeito a partir de pesquisas experimentais que se iniciaram no final da década de 1950 sob 

sua condução. Os trabalhos tinham o objetivo de determinar os mecanismos psicológicos da 

atividade de estudo, bem como seu conteúdo e estrutura.  As primeiras publicações foram 

assinadas por ele (ELKONIN, 1961, 1967, 1989), mas não foi o único entre os representantes do 

sistema que se dedicou a essa tarefa. Inspirados nele,  autores do nível de V. V. Repkin, V. V. 

Davidov e A. M. Márkova realizaram pesquisas similares, cujos resultados, em sua maior parte, 

são totalmente desconhecidos no ocidente. 

O filólogo, psicólogo e didata ucraniano V. V. Repkin (PUENTES, AMORIM E CARDOSO, 

2016a), especificamente, antes mesmo do que Davidov e Márkova, realizou com seu grupo de 

Kharkov importantes pesquisas experimentais de caráter psicológico e didático sobre a atividade 

de estudo que não eram do domínio público até agora. 

 Em tal sentido, o presente trabalho aborda os aspectos mais relevantes da obra de V. V. 

Repkin no campo da teoria da atividade de estudo, a partir da análise de suas principais 

contribuições teórico-metodológicas em três áreas específicas: 1) o conceito da teoria da atividade 

de estudo; 2) a introdução de novos componentes na sua estrutura; 3) a elaboração das bases de 

uma teoria da atividade de estudo para o ensino da língua russa.  
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Desenvolvimento 

1-A teoria da atividade de estudo: as teses iniciais estabelecidas por D. B. Elkonin. 

 As teses iniciais sobre a teoria da atividade de estudo foram estabelecidas no interior do 

campo da psicologia, entre o final da década de 1950 e a década de 1960, e, imediatamente, foram 

sendo utilizadas nos campos da didática geral e da metodologia do ensino. O objetivo era 

determinar a estrutura desta atividade, as leis de sua formação e sua relação no desenvolvimento 

psíquico da criança; para depois, no plano experimental, criar as condições didáticas adequadas 

para essa formação no espaço da sala de aula das escolas experimentais. 

Todos os trabalhos, nesse sentido, foram realizados no começo pela equipe de Moscou 

sob a supervisão de D. B. Elkonin, para o caso específico da psicologia,58 e  de V. V. Davidov, 

para os experimentos didáticos realizados na Escola n° 91. Além das obras coletivas que foram 

sendo publicadas nesse período,59 Elkonin escreveu, entre 1961 e 1967, três trabalhos 

especificamente destinados a expor suas teses fundamentais sobre a teoria da atividade de estudo. 

Estamos falando de: 1-Problemas psicológicos de formação da atividade de estudos nos 

escolares de menor idade (Kiev, 1961); 2-Atividade de estudo: o lugar da atividade de estudo na 

vida dos adolescentes da quinta série (Moscou, 1967); 3-Estrutura da atividade de estudo 

(Moscou, década de 1960).60  

No primeiro dos trabalhos Elkonin destina um apartado completo a atividade de estudo, 

sua estrutura e formação. De entrada deixa claro que a atividade de estudo acontece em 

                                                           
58 O grupo de Moscou liderado por Elkonin trabalhava no Laboratório de Jovens Estudantes do Instituto 
Científico de Psicologia Geral e Educacional da URSS e Academia da Ciência. 
59 A primeira obra totalmente destinada a divulgar o resultado das pesquisas do grupo de Moscou orientado 
por D. B. Elkonin e V. V. Davidov sobre a atividade de estudo foi В    

   (Questões psicológicas da atividade de estudo dos escolares nos 
anos iniciais, 1962). 
60 Este trabalho foi redigido em meados dos anos 1960 com o objetivo de ser publicado em um número 
específico de uma revista russa, mas nunca chegou a ser divulgado até ser inserido na obra intitulada 
ELKONIN, D. B. Obras psicológicas escolhidas (Moscou, 1989), organizada por V. V. Davodiv e V. P. 
Zinchenko. Até o presente momento apenas esse artigo tinha sido publicado no ocidente, especificamente 
nos Estados Unidos, com o título On the Structure of Learning Activity no Journal of Russian and East 
European Psychology vol. 37, no. 6, November-December 1999, pp. 84-92.  
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conexão com outras atividades da criança, no contexto dos interesses cognitivos mais amplos, 

com os quais concorre sistematicamente. A entrada na escola significa o envolvimento com as 

demandas e exigências dos professores que se tornam um dever, enquanto é preciso abandonar 

aquelas atividades que se consideram interessantes e favoritas. Gera-se assim uma contradição 

entre a nova posição social geral do aluno e o conteúdo das atividades que ele precisa realizar 

na escola.  

A resolução dessa contradição passa, necessariamente, pela formação no aluno da 

atividadeàdeàestudo,à ueàfoiàdefi idaàpo àElko i à à o oà a autotransformação da própria 

criança como produto, a partir das transformações que se operam durante a execução no 

objeto...  (p. 240). 

É claro que a atividade de estudo tem resultados externos, que se manifestam na forma 

de resolução da situação-problema colocada. O professor e os próprios estudantes avaliam os 

resultados como a expressão das mudanças externas ocorridas. Entretanto, os resultados não 

são julgados por sua utilidade social, mas como indicadores de mudanças nas crianças. Por esse 

motivo, o conteúdo da atividade de estudo está no domínio dos modos generalizados de ação e 

no domínio dos conceitos científicos. 

No mesmo artigo, Elkonin (1961) estabelece os quatro elementos importantes da 

estrutura da atividade de estudo: 1)-o ensino e os motivos cognitivos; 2)-os objetivos (a tarefa) 

e as operações de estudo; 3)-a ação de controle; 4)-a ação de avaliação. Descreve também de 

maneira detalhada cada um desses quatro elementos. 

Contudo, Elkonin não consegue resolver a questão de como gerar de maneira mais 

eficiente a atividade de estudo nas crianças e em que ordem devem ser transferidos alguns de 

seus elementos para a auto realização. 

Na própria década de 1960, Elkonin (1989) modifica a versão inicial que tinha elaborado 

sobre os componentes da estrutura da atividade de estudo e a apresenta da seguinte maneira: 

1)-a tarefa de estudo; 2)-as ações de estudo; 3)-uma ação de controle; 4)-uma ação de avaliação. 

Nesta nova versão a tarefa passa a desempenhar a função de componente importante na 

estrutura da atividade, sua unidade de análise, descrita mais detalhadamente comparando-a 

com uma tarefa concreta-prática. Enquanto a tarefa-prática procura mudanças nos objetos 
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sobre os quais a criança atua, na tarefa de estudo sua finalidade são as mudanças projetadas 

para ter lugar no próprio sujeito da ação. Sendo assim, o conteúdo de uma tarefa de estudo é 

possibilitar aos escolares adquirir ou dominar modalidades de ação.   

 

2-A teoria da atividade de estudo: contribuições de V. V. Repkin. 

 As contribuições de V. V. Repkin à teoria da atividade de estudo são significativas, mas 

tinham permanecido até agora praticamente ignoradas no ocidente porque entre outras coisas as 

obras que poderiam ter feito alusão a elas, por razões que se desconhecem, as suprimem nas 

traduções que foram realizadas sobretudo ao espanhol.61 Sendo assim, os aportes nesse campo 

específico do ensino desenvolvimental geralmente ficaram restritos aos trabalhos de D. B. 

Elkonin e V. V. Davidov.  

Entretanto, Repkin realizou numerosas pesquisas com seu grupo de Kharkov relacionadas 

à atividade de estudo, cujos resultados, a maior parte deles, deram lugar a uma tese de candidatura 

a doutor em ciências psicológicas e a numerosos artigos e livros (PUENTES, AMORIM, 

CARDOSO, 2016a, 2016b), antes mesmo que Davidov escrevesse sobre essa temática específica 

(DAVIDOV, 1981, 1986, 1991, 1998 e 1999).62 Além do texto intitulado Ensino desenvolvente e 

atividade de estudo, publicado inicialmente em inglês nos Estados Unidos, em 2003, e depois em 

português no Brasil em 2014,63 Repkin escreveu e divulgou, sozinho ou em parceria, mais de 

vinte artigos, nos quais trata, com maior ou menor intensidade, da atividade de estudo, seja do 

                                                           
61 Dois textos importantes de V. V. Davidov traduzidos ao espanhol intitulados   

:       (1986), 
traduzido como La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico: investigación psicológica teórica e 
experimental (Editorial Progreso, Moscou, 1988); bem como К    

 (  , No. 6,  1981, p.13-26), publicado com o título La concepción de la 
actividad de estudio de los escolares, no livro La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS. Antología 
(Editorial Progreso, Moscou, 1987, p. 316-337), tiveram todas as referencias bibliográficas relacionadas a 
V. V. Repkin retiradas.  

62 Nem na monografia  В     (Tipos de generalização no ensino), de 1972, nem 
na obra coletiva  intitulada      (Problemas 
psicológicos da atividade de estudo dos alunos), de 1977, V. V. Davidov aborda com detalhes a estrutura 
da atividade de estudo. 
63 Na verdade, esse artigo é uma versão resumida de um trabalho muito mais extenso escrito por Repkin e 
publicado originalmente em russo na cidade de Riga, capital de Letônia, em 1997, sob o título 

    .   
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ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista da didática e da metodologia do ensino da língua 

russa.  

Contudo, as principais contribuições de V. V. Repkin sobre o tema estão contidas em uma 

série de artigos teóricos, publicados entre 1976-1978, dedicados ao conceito de atividade de 

estudo, à descrição de sua estrutura, à formação da atividade de estudo como um problema 

psicológico e às condições de sua formação nos primeiros anos escolares. De acordo com 

Dusavitskii ( , 1999), o grupo de Kharkov, sob a direção de Repkin, desenvolveu 

uma capacidade única para estudar simultaneamente as bases teóricas da atividade de estudo e, 

por outro lado,  criar sistemas de formação da concepção teórica na forma de um projeto real.  

O foco de interesse do grupo de Kharkov estava nos problemas estritamente psicológicos 

do ensino. Sendo assim, desde a década de 1960, criara-se uma divisão específica do trabalho de 

pesquisa entre os grupos de Moscou e Kharkov que, em parte, ajuda a explicar a grande relevância 

do trabalho de V. V. Repkin e sua equipe. Enquanto Elkonin e Davidov, com seu grupo, 

concentraram seus estudos na elaboração e avaliação experimental das proposições estritamente  

teóricas de uma concepção psicológica de ensino desenvolvimental; V. V. Repkin, com sua 

equipe, ocupava-se dos problemas vinculados à elaboração de um sistema de ensino que 

incorporasse essa concepção.  

Com o objetivo de ilustrar alguns desses aportes à atividade de estudo, gostaríamos de 

analisar aqui, especificamente, o conteúdo de três dos quatro textos de V. V. Repkin publicados 

no Boletim de Psicologia da Universidade de Kharkov, na segunda metade da década de 1970, 

em especial, entre 1976-1978. Está se falando de: 1)-Acerca da atividade de estudo (1976a); 2)-

A estrutura da atividade de estudo (1976b); 3)-A formação da atividade de estudo na idade escolar 

primária (1978). Os textos expressam a evolução histórica das pesquisas de Repkin, justamente 

sobre o problema relativo à elaboração de um sistema de ensino que incorporasse a concepção 

psicológica concebida pelo grupo de Moscou.  

 

2.1-Acerca da atividade de estudo (1976a). 

 Neste artigo, breve, Repkin ressalta quatro questões importantes. Em primeiro lugar, o 

baixo desenvolvimento que até o momento tinha atingido a teoria da atividade de estudo no campo 

da pedagogia e da psicologia, apesar das pesquisas efetuadas até o momento sobre o tema. Em 
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segundo, as características específicas deste tipo de atividade em relação ao trabalho, ao ensino, 

a assimilação e a aprendizagem. Em terceiro, sua função social. Em quarto, seu conteúdo. 

Segundo o autor, a atividade de estudo tem sido confundida com a de ensino, 

aprendizagem e assimilação, como se fossem sinônimos. Contudo, a atividade de estudo é uma 

forma especial de desempenho social do sujeito, da personalidade, derivada historicamente do 

trabalho, que está determinada pela sua função social específica: por um lado, pelas demandas 

que a sociedade pode satisfazer apenas por meio dela; pelo outro, pelo seu papel na inclusão das 

novas gerações no sistema de relações sociais, na atividade abertamente coletiva, em cujo 

contexto assimilam-se também os valores morais e as normas sociais que estão na base de 

qualquer atividade coletiva das pessoas. 

Sendo assim, a função social da atividade de estudo é prover as novas gerações com os 

conhecimentos científicos que operam como premissas universais no domínio das formas de 

atividade de trabalho. Enquanto a atividade de trabalho está destinada à produção de condições 

materiais da vida da pessoa e a atividade cognitiva (teórica) à produção dos conhecimentos 

científicos, a atividade de estudo tem como função a aquisição desses conhecimentos científicos 

por parte dos indivíduos separadamente. Repkin (1976a) afirma: 

 

O objetivo do sujeito que resolve a atividade de estudo, está não na obtenção 

de um "produto" substancial ou ideal determinado (este é o objetivo da tarefa 

prática-concreta) e nem  mesmo no estabelecimento de uma forma de 

obtenção deste "produto" (que é o objetivo da atividade cognitiva, "teórica"), 

mas sim em dominar esta forma, está em apropriar-se dela e, portanto, em 

ampliar e enriquecer suas possibilidades como sujeito da atividade prática e 

cognitiva. As formas socialmente elaboradas de realização das ações práticas 

e teóricas são o que compõe o objeto específico da atividade de estudo (p. 9). 

 

O rumo e o caráter do desenvolvimento da atividade de estudo são determinados, por um 

lado, pelo desenvolvimento atingido pela ciência; pelo outro, pelas demandas sociais na 

transmissão dos conhecimentos científicos para as novas gerações.  
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Em relação ao conteúdo da atividade de estudo Repkin reforça o que, na década de 1960, 

Elkonin (1961) já tinha sustentado. O autor ucraniano apenas divide esse conteúdo em dois 

momentos: em primeiro lugar, coloca a assimilação das formas generalizadas de ações; e em 

segundo lugar, a assimilação dos conhecimentos científicos que lhe servem de base.  

 

2.2-Estrutura da atividade de estudo (1976b) 

 Neste texto, como bem indica seu título, Repkin (1976b) procura abordar o que seria a 

estrutura da atividade de estudo. Chama a atenção para o fato de que a caracterização da estrutura 

dessa atividade deve passar necessariamente pela identificação dos elementos que a constituem, 

pelo estabelecimento do princípio, o modo, a lei de ligação desses elementos que configuram a 

atividade, bem como pelo sistema de relações dos elementos no âmbito da mesma. A própria 

atividade de estudo é a unidade mais simples (unidade de análise) dessa estrutura de relações. 

 A contribuição mais importante de Repkin neste texto está na proposta de um novo 

modelo teórico da atividade de estudo tomado na forma mais desenvolvida, que passa, entre outras 

coisas, por uma redefinição dos elementos que integram sua estrutura: 1-A atualização do 

interesse cognitivo-teórico presente; 2-A definição do motivo-meta de estudo final; 3-A definição 

preliminar do sistema de metas intermediárias e das formas de seu alcance; 4-A execução do 

sistema de ações de estudo próprias, cujo lugar central é ocupado pela transformação específica 

do objeto e a construção de seu modelo; 5-As ações de controle;  6-As ações de avaliação. 

 A maior parte do artigo é destinada à análise daqueles novos elementos que Repkin 

introduz no modelo teórico da atividade e que diferem das propostas iniciais efetuadas por 

Elkonin (1961, 1989), sobretudo, a definição do motivo-meta de estudo final, sem a qual a 

atividade não tem lugar. O motivo-meta é definido como aquilo cujo alcance realiza a atividade. 

SОРuЧНШ RОpФТЧ (1976Л), “a meta de estudo no caso em questão consiste em assimilar os modos 

de obtenção dos conceitos, ‘das condições e leis da origem dos conceitos (DAVIDOV, 1972, p. 

375)” (p. 3). 

 O motivo-meta não é colocado desde fora, de maneira arbitrária, pelo professor. Pelo 

contrário, o mesmo se forma no sujeito, como resultado de um processo lento e complexo de 

“ЫОНОПТЧТхуШ” НК ЦОЭК ОбЭОЫЧК. PКЫК ЪuО Ш МШЧСОМТЦОЧЭШ МТОЧЭíПТМШ, ОЧЪuКЧЭШ ШЛУОЭШ НК КЭТЯТНКНО 

de estudo, possa tornar-se meta são necessárias no mínimo duas condições: primeiro, que esse 
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conhecimento exista como tal para o estudante (que existam conceitos científicos como uma 

forma especial de generalização dos modos de atividade cognitiva e prática); segundo, que esse 

próprio conhecimento esteja ligado, pelo conteúdo, com as necessidades presentes no estudante. 

Integrantes do grupo de Kharkov se dedicaram ao estudo do processo de formação dos motivos-

meta ( ; , 1973; , 1980).  

As necessidades, por sua vez, se revelam na forma de interesses teórico-cognitivos, mas 

só nas etapas superiores do desenvolvimento dos mesmos são capazes de atuar como motivo da 

atividade de estudo adequado ao seu conteúdo objetivo específico. Por isso, o interesse precisa 

ser atualizado para que aja como premissa fundamental da atividade de estudo. Esse é a razão 

pela qual o interesse teórico-cognitivo opera como momento de partida no ato global da atividade. 

A sua importância também levou o grupo de Kharkov a realizar numerosas pesquisas sobre o 

processo de sua formação ( ; , 1974;  ; , 

1975; , 1976, 1977, 1978). 

O alcance da meta requer um exame minucioso das condições da tarefa de estudo, de seu 

НОЬЦОЦЛЫКЦОЧЭШ ОЦ uЦК ЬцЫТО НО ЭКЫОПКЬ КuбТХТКЫОЬ. A ТЬЬШ RОpФТЧ МСКЦШu НО “definição 

preliminar do sistema de metas intermediárias e das formas de seu alcance”.  De acordo com este 

autor, a função específica deste terceiro elemento da estrutura da atividade de estudo é permitir 

que o estudante estabeleça a correlação entre as ações a serem executadas e defina em linhas 

gerais a base de orientação do ato global que irá garantir que o motivo-meta previsto venha a ser 

atingido (REPKIN, 1976, p. 6). O sistema de metas intermediárias definidas por Repkin prevê as 

seguintes tarefas: 1-Transformação específica do objeto de estudo; 2-construir um modelo 

material ou sinalizador tal, que possa demarcar uma relação selecionada e permitir que suas 

propriedades sejam estudadas na forma mais pura; 3-transformação do modelo construído; 4-

concretização da forma encontrada no que concerne a vários tipos de tarefas da mesma classe.  

No mesmo texto, Repkin também analisa a função e o conteúdo dos outros dois  

componentes da atividade de estudo: ação de controle e ação de avaliação. A primeira ação 

permite ao aluno correlacionar suas ações de estudo e seus resultados com espécimes dados.  O 

controle é realizado com base nos resultados presumíveis das ações de estudo, executadas apenas 

no plano mental (adquire, por tanto, um caráter de controle de preferência). A segunda ação, de 

avaliação, consiste na fixação da conformidade ou inconformidade do resultado efetivo do ato 

ativo ou seu motivo-meta final.  
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2.3-Formação da atividade de estudo na idade escolar primária (1978). 

 Neste artigo Repkin cumpre a promessa feita no texto anterior, isto é, a de expor o 

conteúdo e os resultados da pesquisa de laboratório realizada sobre a aplicação do modelo teórico 

concebido para a análise das particularidades da atividade de estudo nas etapas antecedentes de 

sua formação na idade escolar inicial.   

A pesquisa da análise teórica do processo de formação da atividade de estudo consiste em 

revelar as leis, condições e mecanismos da transformação da estrutura objetiva desta atividade em 

forma de ação subjetiva dos alunos.  

Sobre a base das noções sobre a essência, construção e condições de formação da 

atividade de estudo descritas nos artigos anteriores de Repkin (1976a, 1976b), foi organizado o 

processo de instrução para a formação da atividade de estudo. Foram elaborados programas e 

métodos de ensino da língua russa, matemática, física e leitura, e praticados nas classes iniciais 

da escola n° 17 de Kharkov. 

O artigo expõe a análise teórica e generalização da formação da atividade de estudo a 

partir dos materiais obtidos no curso da instrução experimental da língua russa. Concluísse que 

no processo de formação da atividade de estudo se distinguem três pontos básicos: 1) a designação 

da tarefa prática de estudo  na situação da formação de uma nova ação prática; 2) a designação da 

tarefa teórica de estudo, relacionada com a análise do conceito, que define o princípio da ação 

prática formada; 3) a designação das tarefas de estudo relacionadas com a análise do conceito 

como sistema em evolução.  

Estes três pontos básicos determinam os momentos pelos quais passa a atividade de 

estudo em sua transformação desde sua estrutura objetiva até a forma subjetiva dos alunos. A 

respeito Repkin (1978) afirma: 

 

Como temos mostrado, estes pontos básicos determinam os principais 

momentos da transformação da estrutura objetiva da atividade de estudo, 

realizada inicialmente pelos mecanismos interpsíquicos da interação do 

professor com os alunos, em forma de agilidade subjetiva dos alunos, 
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sustentada em mecanismos intrapsíquicos que por si só se formam no 

processo de aprendizagem pelos alunos da estrutura objetiva da atividade de 

estudo (p. 8). 

 

O texto também ressalta, em primeiro lugar, que a transição a cada nova e mais elevada 

etapa de formação da atividade de estudo se dá como resultado da reforma da estrutura das formas 

de atividade presentes nas crianças. Em segundo lugar, que a possibilidade de tal reforma é 

preparada pelo enriquecimento do conteúdo objetivo da atividade por intermédio da designação 

e aprendizagem de novas formas de sua realização e pela correspondente variação de seu 

significado objetivo no sistema de interação das crianças com o professor. Em terceiro, para que 

estas premissas estejam prontas e realizadas vai depender do conteúdo objetivo do ensino e de 

sua organização como forma especial de interação, de comunicação entre as crianças e o 

professor.  

 

Considerações finais 

 A obra teórica e prática de V. V. Repkin no campo da didática desenvolvimental tinha 

sido praticamente ignorada no ocidente até muito recentemente, sobretudo, suas contribuições 

para o desenvolvimento metodológico da teoria da atividade de estudo. Entretanto, os trabalhos 

publicados por este cientista ucraniano entre 1976-1978 como resultado das pesquisas realizadas 

ao longo das décadas de 1960 e 1970 com seu grupo na escola n°17 de Kharkov ainda eram atuais 

dez anos depois da publicação do livro de V. V. Davidov intitulado Problemas do ensino 

desenvolvimental (1986), considerada a obra mais representativa do sistema Elkonin-Davidov. 

 Repkin nesses textos aqui analisados inova no campo das pesquisas sobre a teoria da 

atividade de estudo. A ideia de D. B. Elkonin da atividade de estudo como uma forma de 

autotransformação do sujeito e a posição de V. V. Davidov do conceito científico como o 

conteúdo dessa atividade de estudo, foram complementadas com uma importante hipótese 

elaborada por Repkin, segundo a qual a atividade de estudo pode ocorrer na criança apenas como 

resultado da reestruturação planejada das formas da sua atividade subjetiva. 

 Repkin também aportou uma nova nomenclatura da estrutura da atividade de estudo ao 

propor novos elementos:1-A atualização do interesse cognitivo-teórico presente; 2-A definição 
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do motivo-meta de estudo final; 3-A definição preliminar do sistema de metas intermediárias e 

das formas de seu alcance; 4-A execução do sistema de ações de estudo próprias, cujo lugar 

central é ocupado pela transformação específica do objeto e a construção de seu modelo; 5-As 

ações de controle;  6-As ações de avaliação. 

Além disso, Repkin identificou e descreveu os três tipos de tarefas que fazem parte do 

processo de formação da atividade de estudo, diferentes entre si pelo conteúdo, metas e meios de 

alcança-las. Conseguiu associar nas pesquisas a base experimental da teoria da atividade de estudo 

com o desenvolvimento do experimento genético de modelagem na escola de ensino primário. 

Por fim, estudou e descreveu as condições do processo de transição para formas independentes 

de atividade de estudo e os mecanismos de implementação nos estudantes.    

  Com base nessas e outras contribuições é possível dimensionar a magnitude do trabalho 

teórico e didático de V. V. Repkin, as quais ainda podem ser de grande utilidade no contexto atual 

brasileiro, levando em consideração as diferentes realidades, para a melhoria do ensino e da 

educação.  
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RESUMO 
 
O presente artigo tem por finalidade discutir, sob o prisma da Educação Especial na 
Educação de Jovens e Adultos no espaço não escolar. As questões centrais que foram 
abordadas neste texto são: a história, os avanços e os retrocessos na Educação de Jovens 
e Adultos no Brasil, o perfil dos alunos que frequentam o projeto da EJA no Espaço não 
Escolar e como acontece a relação ensino-aprendizagem destes alunos que possuem 
dificuldades psicossociais e estão em tratamento. 
Assim através do relato de experiência e atividades desenvolvidas de como ensinar e 
aprender ser professor nesta área da EJA que não é tão desejada pelos profissionais de 
Educação, principalmente quando se trata de EJA num espaço não escolar com alunos 
com problemas de aprendizagem, sociais e psicológicos. Mostraremos um pouco do 
nosso trabalho desenvolvimento no projeto e como fazemos a avaliação dos alunos e nos 
estagiários que estamos formando para ser professores. 
 
Palavras-chave: Ensinar, Aprender e ressocialização. 
 

Introdução 

O presente artigo vem trazer a experiência de estudantes do curso de pedagogia e 

pós-graduação da Faculdade de Educação em Uberlândia no projeto EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). Em Espaços não Escolares64, nele pretende-se acompanhar, e intervir 

de forma coletiva e colaborativa no processo da formação básica e continuada de 

futuros/as professores/as alfabetizadores/as alunos/as do curso de pedagogia e pós da 

Universidade Federal de Uberlândia que atuam ou queiram atuar na Educação de Jovens 

                                                           
64 Compreendemos aqui espaços não escolares aqueles onde a educação e ensino ocorre sem a intervenção 
de órgãos do Estado.  

mailto:gabrielanetaufu@gmail.com


 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1669 
 

e Adultos. Esta proposta já vem sendo desenvolvida por alunos/as do curso de Pedagogia 

desde o ano de 2006, com orientação da Profª. Drª. Sônia Maria dos Santos65 com o 

objetivo de trazer conhecimento e experiência aos discentes.  

No início do projeto o local das aulas e oficinas tiveram início no CAPS66(Centro 

de convivência e cultura saúde mental) que está situado no Bairro Santa Mônica, Rua 

Patrulheiro Osmar Tavares, 1516, atualmente as aulas são ministradas no bloco 1G do 

Campo Santa Mônica.  

Tendo em vista o caráter humano e ressocializador do CAPS, o nosso projeto veio 

somar com estas reinvindicações, que para além de educar e ensinar, trazer estas pessoas 

de volta ao convívio social. Considera-se este projeto diferenciado dos demais onde a 

EJA é o foco, porque faz parte do senso comum imaginarmos as salas de EJA com pessoas 

de meia idade, idosos e trabalhadores, nesta além destas características citadas todos os 

alunos apresentam problemas psicossociais e necessidades especiais e estão em 

tratamento, como veremos nos relatos de experiência dos estagiários aqui nos deparamos 

com casos de desmaio e ataques de epiléticos, por isso este trabalho tem por agregar na 

formação de professores tanto na educação regular como na Educação Especial.  

Temos observado e vivenciado que os cursos de formação básica que licenciam 

alfabetizadores/as para atuarem na EJA, tem tratado de forma equivocada este 

profissional, simplificando e fragmentando o conhecimento desta área e suas reais 

necessidades. Para Santos (2001) temos que considerar o complexo universo que envolve 

o processo de aquisição da leitura e da escrita pelos sujeitos que aprendem. A proposta 

deste projeto não se reduz a alfabetizar os pacientes do CAPS e sim a inseri-los em 

contextos ricos de letramento utilizando para isso seu próprio universo e experiência para 

que possam usufruir com dignidade sua cidadania.  

 

                                                           
65 Professora e coordenadora da REDE/UFU de formação de professores na região do Triângulo Mineiro 
pela Universidade Federal de Uberlândia. 
66É um programa que atende usuários dependentes de drogas, com problemas psicológicos e sociais, como 
esquizofrenia, depressão e vítimas de violência doméstica, está sob responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia e do Ministério da Saúde e da Coordenação Estadual de Saúde Mental, alinhado 
com os princípios do SUS (Serviço Único de Saúde) e da Reforma Psiquiátrica, um dos objetivos é o 
tratamento humanizado, eficiente e integral à saúde destes usuários,  com o intuito de estimular o pleno 
exercício da cidadania a partir de rede de serviços e ações substitutivas às internações psiquiátricas. 
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História, Avanços e Retrocessos: EJA no Brasil 

 Os primeiros relatos que se tem sobre educação de adultos no Brasil foi com o 

processo de colonização. Quando em 1549, os jesuítas vêm para a colônia catequizar e 

dar instruções de civilização aos índios, ou seja, a educação que acontecia era uma 

aculturação. Assim nos meados dos anos de 1757 os jesuítas são expulsos da colônia pelo 

Marquês de Pombal ocorrendo uma desorganização no ensino. 

A ideia de adotar uma política colonizadora por meio da conversão dos 
indígenas no Brasil colonial permitiu aos jesuítas desempenhar o papel 
de principais promotores e organizadores do sistema de educação, mas 
sua autonomia na colônia fez com que a coroa combatesse a ampliação 
desse controle, provocando a regressão do sistema educativo 
implantado. Entretanto, quem mais sofreu com sua expulsão foi a elite, 
pois a educação popular era quase inexistente. (CARVALHO, 2010, p. 
32).  
 
 

 Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, começa a se pensar na 

necessidade de organizar o sistema de ensino com o objetivo de atender a família real e 

os novos progressos na economia. Assim com as novas iniciativas na industrialização e 

na urbanização havia uma necessidade de preparar a mão-de-obra qualificada, com isso a 

escola passa a ter uma função de preparar o homem para a vida e o trabalho. 

 Em 1854 surgi a primeira escola noturna na qual tinha como objetivo preparar a 

sociedade ao trabalho. Em 1910 acontecem mobilizações de grupos sociais com 

campanhas para o direito de todos de Ler e Escrever.  

 Após a 2° Guerra Mundial fica mais evidente a industrialização e a urbanização. 

E a educação continuava ОХТЭТЬЭК О К pШpuХКхуШ pШЛЫО КЧКХПКЛОЭК. AЬЬТЦ ЧШЬ КЧШЬ 20 “К 

educação popular vinculada pelo entusiasmo na educação nada mais foi do que uma 

expansão das bases eleitorais, pois a preocupação maior estava vinculada ao aumento do 

pШНОЫ НК МХКЬЬО ЛuЫРuОЬК” (PAIVA, 2003, p. 28). 

 A partir da Revolução de 1930 que também é conhecida como a Era Vargas pode 

se considerar o início da consolidação do sistema de educação, pois com todo o processo 

de modernização que o pais passava havia uma demanda e necessidade da implantação 

de escolas para adolescentes e adultos que não foram alfabetizados na idade certa.  
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[...] Pode-se dizer que, nos anos de 1930, país iniciou uma política para 
consolidar o sistema político de ensino elementar, através do Ministério 
da Educação e Saúde, recém-criado por Getúlio Vargas, priorizando a 
educação gratuita e obrigatória [...] (CARVALHO, 2010, p. 34) 
 

  
 Na década de 1940, cria o Fundo Nacional de Ensino Primário na qual foi uma 

iniciativa que priorizou o ensino médio e o superior. Mas não dava atenção ao ensino 

primário aos adultos e adolescentes que precisavam, pois esta proposta política só 

priorizava a elite do país. 

 Apesar da constituição em 1934 já tocar no ponto de ter uma educação de Jovens 

e Adultos, apenas em 1940 que começa a se preocupar e reconhecer a educação de Jovens 

e Adultos como uma necessidade da sociedade e para modernizar o país, e assim sendo 

considerado um período que a educação de adultos ganha espaço para discussões. Neste 

período são criadas várias iniciativas políticas e pedagógicas como: Fundo Nacional de 

Ensino Primário – FNEP; Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA; 

e o 1° Congresso Nacional de Educação de Adultos que foi realizado em 1947. 

 

No final da década de 1940 e início dos anos 1950, tornava-se uma 
necessidade promover a educação do povo para acompanhar a fase de 
desenvolvimento que se instalava nos países. Era preciso formar os 
continentes de mão de obra, necessários para atender ao crescimento 
das indústrias (CARVALHO, 2010, p. 35). 
 

 Em 1945, devido à volta do voto popular, e como os analfabetos não tinham direito 

ao voto e era a grande maioria do país. Cria-se a Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos (CEAA) para atender a uma necessidade política. Mas essas iniciativas políticas 

queriam apenas o voto, ou seja, a preocupação era que aprendesse assinar seu nome. 

 Com o final da 2° Guerra Mundial cria a UNESCO, assim entre 1947 a 1950 

colocando a educação de adultos em tema para a reflexão dos educadores. Durante as 

décadas de 1950 até 1960 o país vive uma grande preocupação e mudanças na Educação 

de Adolescentes e Adultos. 
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Perfil dos alunos do projeto da EJA no Espaço não Escolar. 

 

Os alunos são todos advindos do CAPS, cada um com suas características, mas o 

que os unem é a exclusão que sofrem pela sociedade, vamos tentar caracterizar de forma 

reduzida estes alunos.  

No momento contamos com cerca de 12 alunos frequentes, (OLIVEIRA, 1976) é 

ex funcionário da limpel, uma empresa que cuida da limpeza urbana em Uberlândia, saiu 

do trabalho devido à uma depressão forte, ela tem duas filhas. Percebemos seu interesse 

de aprender em sala para depois ajudar suas filhas nos trabalhos da escola, seus relatos 

evidenciam um preconceito social muito acentuado nas filhas, pois são moradores de 

ocupações, e por não terem condições financeiras precárias, diversas aulas ela chega 

chorando devido à algum bullying que as filhas sofreram na escola.  

Temos o (RIBEIRO, 1968) ele tem dificuldade com a fala por motivos que não 

sabemos, nota-se que ele tem algum problema psicológico, mas conhece a geografia e 

história do Brasil muito bem, lê com facilidade e domina muito bem cálculos básicos 

mentais.  

O (VASCONCELOS, 1985) ЬШПЫО НО ОЬЪuТгШПЫОЧТК, ЫОХКЭТЯКЦОЧЭО “ЧШЫЦКХ”, 

gosta muito de matemática, mas tem muita dificuldade em manter a atenção, não 

consegue traçar um raciocínio sobre algum tema.  

(COSTA, 1976), é uma das alunas mais antigas do projeto, frequenta a aula 

normalmente, não é de falar muito, mas consegue desenvolver as atividades propostas em 

sala com facilidade, o que notamos é que seu comportamento mental possui característica 

infantil, não acompanhando sua idade.  

O (SILVA, 1979) é sempre acompanhado pela mãe, não lê com facilidade, mas é 

esforçado, sua mãe aproveita as aulas para aprender também, no seu caso a exclusão que 

ela sofreu foi pelo fato de ser mulher e negra.  

A (PERERIRA, 1964) também é uma das alunas antigas, lê muito bem, domina 

as quatro operações básicas, sofre de depressão e violência doméstica, tanto do então ex-

marido, como dos próprios filhos, sempre está abraçada à sua bolsa porque tem medo de 

ser roubada, diversas vezes relatou que foi roubada pelos próprios parentes.  
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O (OLIVEIRA, 1960) é um senhor tranquilo e brincalhão, lê com facilidade e 

НШЦТЧК ЦuТЭШ ЛОЦ КЬ ЪuКЭЫШЬ ШpОЫКхõОЬ, ЦКЬ “НО МКЛОхК” МШЦШ ОХО НТг, ЬuК НТПТМuХНКНО 

é com bebida, por isso está sempre em acompanhamento no CAPS.  

O (VALENTIM, 1958) é uma pessoa ímpar, teólogo, o que o levou para o CAPS, 

foi o Alzheimer, tem um conhecimento enorme, o que o leva à nossa aula é a 

ressocialização e a troca de conhecimento. 

Temos também o (OLIVEIRA, 1969) e (ARAÚJO, 1972) que são namorados, 

estes dois tem uma dificuldade de aprendizagem devido à depressão, ele tem o desejo de 

ser radialista, por ter um timbre de voz grave, com isso montamos um vídeo67 onde ele é 

o entrevistador. Ela devido também à depressão foi atendida pelo CAPS, os dois tem 

domínio sobre leitura e cálculo.   

Por fim temos a (DELFINO, 1965) a estrela da sala, ela é a única que não lê com 

facilidade e não domina as quatro operações, não conseguimos definir bem qual foi o 

motivo que ela foi para o CAPS, um deles sabemos que é depressão, outro foi devido à 

um suposto derrame na sua infância que comprometeu sua cognição. Ela tem um filho 

onde relata que tem uma relação conflituosa com ele, mas que devido à muito esforço ela 

já sabe identificar muitas letras, que infelizmente ela esquece com facilidade.  

No contexto geral eles todos têm dificuldade com depressão, mas o que mais pesa 

nas vidas deles é o efeito dos remédios que eles tomam para controlar seus ataques, todo 

o conhecimento acumulado na vida deles muitas vezes é apagado pelo forte efeito do 

remédio, que sempre é reforçado a cada surto de depressão ou ataque de epilepsia, a nossa 

tarefa é neste momento, é deixá-los a par do mundo, faze-los se sentirem melhor para que 

talvez possam viver suas vidas mais independentes destes remédios.   

 

Relato de experiência dos Estagiários 

 

 O projeto volta acontecer no mês 06 de 2015, pois já havia 6 meses que não havia 

aulas por falta de estagiários, assim sob a orientação da Profª Sônia Maria Santos, que 

nos orientou primeiramente para iniciarmos as aulas, após as orientações  contatamos o 

                                                           
67 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Cn_EKTJm4hE <Acessado em 27/07/2016> 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn_EKTJm4hE
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CAPS que voltaríamos com as aulas, que ocorreria apenas nas quintas feiras a tarde, a 

primeira aula foi no dia 18/06/2015, nossa primeira atitude foi conhecer os alunos e saber 

suas reais necessidades, nas primeiras aulas eram apenas cinco, sendo 3 mulheres e dois 

homens,  todos eles tinham um nível de leitura razoável, a DELFINO, 1965, era a única 

que não lê com facilidade, com isso iniciamos um processo de alfabetização.  

No decorrer dos exercícios notamos que estes traziam conteúdos infantilizados, 

tanto na alfabetização da língua portuguesas quanto em outras disciplinas, eram poucos 

ШЬ ЫОМuЫЬШЬ ЪuО ЭíЧСКЦШЬ НТЬpШЧíЯОХ МШЦ МКЫпЭОЫ ЦКТЬ “КНuХЭШ”, pШЫ ТЬЬШ НОМТНТЦШЬ 

desenvolver nosso próprio material pedagógico, um dos benefícios de estar em um espaço 

não escolar é que podemos desenvolver o ensino de acordo com a necessidade dos alunos.  

O primeiro recurso foi trabalhar o alfabeto utilizando os seus próprios documentos 

de identidade, onde começam a entender nomes próprios, muitos relataram que não 

sabiam qual era o número do RG e nem em qual local na cédula ele se localizava, por isso 

trabalhamos também com a estrutura do documento.  

Outra característica deste projeto é que nós professores aprendemos mais do que 

ensinamos, por exemplo, o simples fato de escrever no quadro, de forma unânime os 

alunos pediram que escrevêssemos com letras de forma, pois não compreendiam a letra 

cursiva, como são adultos tiveram a liberdade de nós corrigir o que fez o grupo relacionar 

ao ensino fundamental. Quando escrevemos no quadro, será que os alunos estão 

entendendo? 

No caso da matemática ao iniciar a alfabetização fica nítido que os alunos já 

dominam boa parte do conteúdo, mas ao transportar este conhecimento para a sala, para 

o universo escolar eles se perdem, questionei à uma das alunas sobre quantos copos de 

arroz ela faz para sua família, de imediato ela responde que depende de quantas pessoas 

vão comer naquele dia, mas que frequentemente ela faz 3 copos para 5 pessoas, com as 

experiências de vidas deles fica evidente que eles tem noção de proporção, área eas quatro 

operações. O maior desafio é matematizar a vida diária.  

Visando o ensino desenvolvemos as aulas utilizando a filosofia da etnomatemática 

(D´Ambrosio, 1982), que visa o ensino da matemática a partir da cultura, da sociedade 

em qual o aluno está inserido.  
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A parte de ensino e aprendizagem foi rica para nós professores, mas um dos pontos 

que nos tocou como seres humanos foi o envolvimento na vida cotidiana dos discentes, 

nos bate papos durante os intervalos ou quando envolvia assuntos que eles se 

reconheciam, como história da cidade, histórias do Brasil, movimentos sociais, eles 

relatavam um pouco da sua difícil vida e a exclusão que sofriam, muitos ali tinham uma 

ЯТНК “МШЦuЦ”, КЧЭОЬ ЭЫКЛКХСКЯКЦ, ОЫКЦ МКЬКНШЬ, О ЭОЦ ПТХСШЬ, ЦКЬ pШЫ ЯпЫТШЬ pЫШЛХОЦКЬ, 

foram parar nos Caps.  

No decorrer dos meses foram chagando mais alunos, pois eles tinham a liberdade 

de frequentarem ou não as aulas, devido à suas crises, alguns deixavam de ir, mas 

voltavam com o tempo. Uma das alunas em especial a senhora (OLIVEIRA, 1958) me 

marcou pela história de vida e pelo pouco tempo que passou conosco, ao chegar na sala 

a recepcionamos com tranquilidade, se demonstrava uma pessoa com vontade de 

aprender, sabia ler com um pouco de dificuldade, algumas aulas depois ela nós surpreende 

com um ataque epilético dentro da sala, por sorte um dos estagiários que estava conosco 

esse dia tinha treinamento para aquela situação, foi muito marcante, a deitamos no chão 

e esperamos ela voltar, seu corpo estava todo contorcido, as mãos fechadas como se 

estivesse se agarrando à algo, sua voz ainda saía meio trêmula, quando deitada no chão 

sofrendo ela nós diz: Não quero atrapalhar, pode me deixar no chão e continuar a aula! 

Fiquei sem palavras para aquela situação, como uma pessoa naquela condição 

pede que a abandone? Depois de tudo passar e ela retornar a si, a única coisa que ela pediu 

foi para não contar a família, pois eles iriam brigar com ela, foi então que notamos que 

além da sua epilepsia ela se sentia um fardo para a família. Esta foi a mais marcante, 

depois tivemos outras duas crises com ela e mais uma com outro aluno, que felizmente 

sempre vem acompanhado da mãe, ela contornou muito bem a situação.  

  

EJA no espaço não escolar- desafios e intenções na avaliação 

 

Avaliação é por si só objeto de reflexões pesquisas e debates. Na educação, de 

jovens e adultos assume um papel distinto, discreto e quase invisível, pois além de 

considerar o desenvolvimento de maneira processual, são analisados outros aspectos de 

outras ordens como segurança e saúde os sujeitos deste projeto em questão são distintos, 
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em hábitos, compromissos e outros que por diversas vezes representam um desafio ainda 

maior, pois o perfil psicossocial demanda períodos de afastamento, e faltas imprevistas 

impossibilitando um processo avaliativo regular e com datas pré definidas, além de por 

inúmeras vezes ser necessário retomar teorias e conceitos de forma individual, pois além 

das diferentes limitações e conhecimentos, existem também as ausências para alargar 

estas diferenças. 

Uma das metodologias que encontramos para suprir as metodologias e os recursos 

que temos, foi a abordagem da educação especial, como já descrito os alunos dominam 

conteúdos matemáticas, geográficos, linguísticos e históricos de maneira satisfatória, mas 

todos estes foram formados por experiência de vida, para transferirmos estes 

conhecimentos reais para o abstrato, utilizamos recursos de Tecnologia Assistiva: 

 

"uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social. (BRASIL, p. 9, 2009). 
 
 

Como por exemplo, ao trabalhar com história do Brasil, utilizamos suas 

experiências, os locais onde já moraram ou já passaram, ao localizar locais relacionados 

a história do Brasil projetamos no Google Maps, aumentando os mapas e as fontes onde 

os alunos podiam reconhecer e se sentir parte daquele local. Outros recursos utilizados 

foram para o ensino de matemática, projetando um minimercado para os alunos 

trabalharem com movimentação financeira. Alguns educandos não têm noções 

matemáticas de decimais e frações, por isso trabalhamos os mercados junto com QVL 

(Quadro Valor Lugar), material dourado e reproduzimos notas de dinheiro para depois 

apresentar em forma decimal, todos estes recursos foram feitos pensando na tecnologia 

aumentativa, tudo em grande escala.  

A tecnologia assistiva nós ajudou também no desenvolvimento da locomoção fina, 

alguns alunos por ter históricos que os afastaram das salas de aula tinham dificuldades de 

segurar o lápis, por isso tentamos aranha de punho e bolas para relaxar o punho, pois 

seguravam o lápis com muita força.  
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A avaliação é sempre formativa, à medida que eles compreendem começam a nós 

relatar o uso no dia-a-dia, por exemplo, a Andréia nos relatou que conseguiu ajudar a filha 

ne construção de unidades, dezenas e centenas em dos seus exercícios.  

“NШ pЫШМОЬЬШ ensino-aprendizagem, em qualquer contexto em que se esteja 

inserido, é necessário que se conheça as categorias que integram este processo como 

ОХОЦОЧЭШЬ ПuЧНКЦОЧЭКТЬ pКЫК uЦ ЦОХСШЫ КpЫШЯОТЭКЦОЧЭШ НК КpЫОЧНТгКРОЦ” (BELLO, 

1993, p. 30), pois por mais simples que poça parecer ação didática e o fazer pedagógico 

envolve elementos externos e relações social que interferem diretamente neste processo 

e saber lidar com estas situações. 

Não é que a avaliação não seja importante, é tanto quanto todas a demais etapa da 

educação, porém não deve ser central no processo educativo, a avaliação usada de forma 

adequada serve para aproximar professores e alunos, levando em conta as particularidades 

já referidas anteriormente, recorremos as formas menos incisivas de analisar o progresso 

dos alunos observando, anotando e discutindo após atividades. As percepções dos 

professores e estagiários além das estratégias diversas, utilizamos textos, rodas de 

conversas, desenhos, portfólio são meios selecionados pela equipe para diagnosticar os 

avanços. 

Outra ferramenta utilizada, com estes autênticos sujeitos são os questionamentos 

feitos no início e durante semestre a cerca de quais conteúdos eles desejam conhecer, 

quais informações desejam aprofundar o que lhes despertam  interesses e prazer, música, 

cinema, futebol, nesta visão mais ampla e flexível, os diferentes  recursos já citados 

possibilitam verificar permanências e rupturas  revelando assim o quanto o aluno já 

desenvolveu, ou não, e vislumbrar o caminho a percorrer,  além de promover um clima 

de  diálogo e confiança, possibilitando sempre aos discentes construir suas próprias 

reflexões a respeito de seu desempenho, nesta perspectiva o sujeito é ativo no processo 

ensino-aprendizagem e avaliação já que ele define juntamente com os professores parte 

dos conteúdos que serão abordados. 

Interessante mesmo é pensar que avaliar pode ser bilateral onde quem avalia 

também pode e deve ser avaliado, não com o objetivo de punir o premiar, baseado nos 

modelos corporativos de produtividade, mas utilizar de sensibilidade e pesquisas junto 

aos alunos como forma de averiguar se o professor utilizou as ferramentas mais adequadas 
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para um melhor entendimento dos conceitos apresentados, repensar que o desempenho 

insípido dos alunos corresponde a uma atuação superficial ou insuficiente do docente, 

analisar avaliar questões sócio, histórico e culturais como possibilidade das fragilidades 

dos processos de assimilação e compreensão dos discentes. Sabedores que o professor só 

não é coadjuvante e protagonista, mais que se entenda como co-responsável e 

consequentemente passível de ser avaliados, os moldes e padrões de avaliação a tempos 

vem se mostrando insuficiente para os desafios do mundo contemporâneo. 

 

Considerações Finais 

 

A experiência traga para nós graduandos e mestranda é de extrema importância 

para a nossa formação, pois a realidade debatida nas salas da academia comparada à 

prática mostra um hiato, ou seja, a experiência in loco, que pode ser o que falta para a 

prática se unir à teoria como ressalta FREIRE, (1994), principalmente em espaços não 

escolares e AEE.  

Compreende-se que a prática dentro de sala de aula torna-se imprescindível, 

percebemos também o quanto a teoria ensinada na graduação é basilar, mas a formação 

não pode ficar confinada à quatro paredes de uma sala nem à instituição, devemos estar 

no dia-a-dia com a sociedade desenvolvendo uma educação/ação, onde o aluno coloque 

em prática o que aprende. 

Um dos nossos desafios além de ensinar foi de desenvolver metodologias capazes 

de prender a atenção deles à uma determinada disciplina ou conteúdo, assim percebemos 

que as atividades que chamaram a atenção foram aquelas que tiveram um significado para 

sua vida tais como fazer compras, reconhecer os códigos dos próprios documentos, isso 

leva à compreensão deles como sujeitos na sociedade e que possuem documentos próprios 

com todas as suas identificações. 

Primeiro foi importante traçar um perfil dos alunos e seus interesses do que 

gostariam de aprender, para depois conseguirmos desenvolver as metodologias e adequar 

os conteúdos com a sua realidade. O uso da tecnológicas assistiva foi um fator ímpar para 

desenvolver metodologias que ajudassem os educandos a compreender os conteúdos, pois 

como já dito, alguns não conseguiam ler os exercícios ou informações projetas no quadro, 
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tudo era feito de forma que eles não tivessem nenhuma dificuldade, pois o intuito não era 

dar notas ou dificultar algo para desenvolverem conhecimentos, pois suas vidas já 

carregam todas as dificuldades possíveis, por isso estávamos apenas utilizando o conceito 

de humana docência como Arroyo (2002), relata em seu livro Oficio de Mestre, Imagens 

e auto - imagens, além de resgatar sua humanidade utilizávamos todos os aportes 

possíveis no momento para ajuda-los, pois como mestres temos o dever de ser 

pesquisadores também.   

A forma de avaliação feita na Educação de Jovens e Adultos no espaço não escolar 

é uma avaliação formativa, pois acompanhamos os alunos através de observação e rodas 

de conversas, onde podemos fazer nossa própria avaliação como professor e se eles estão 

adquirindo o conhecimento. As rodas de conversas conseguem trazer um feedback 

principalmente de como estão as aulas. 
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Resumo:  
Este trabalho aborda a questão do interesse no aprendizado da língua inglesa, resultado 
de uma pesquisa qualitativa desenvolvida entre agosto/2015 e julho/2016, e que teve 
como objetivo principal conhecer como professores de língua inglesa percebem o 
progresso no aprendizado do aluno, no processo educativo em sala de aula. Participaram 
da pesquisa 3 professoras atuantes em instituições especializadas no ensino da língua 
inglesa, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, com experiência mínima de 5 anos na 
área, ensinando para crianças entre 6 e 10 anos de idade. Os dados mostraram que o 
interesse é um aspecto do fator conativo, exercendo grande influência no envolvimento 
da criança com o conteúdo, influindo não somente no processo de aprendizagem, mas 
também como um importante componente afetivo-intelectual na relação professor-aluno 
e na metodologia de ensino. Nesse quadro, a ludicidade é apontada como um significativo 
recurso didático na assimilação do conhecimento da língua, ligado ao problema do 
interesse do aluno pelo assunto ensinado, relacionando-se também com a motivação para 
a aprendizagem. Concluímos que o interesse no aprendizado da língua inglesa tem relação 
com as condições apresentadas no processo de ensino e com o sentido e significado que 
o assunto pode ter para a criança. 
Palavras-chave: Aprendizagem da Língua Inglesa; Processo ensino-aprendizagem; 
Interesse. 
 
Introdução 
 

Segundo Ferreira (2010), pela linguagem o homem comunica e age sobre o 

mundo, sobre suas relações e sobre si mesmo. Assim também é a Língua Estrangeira 

(LE), uma importante forma de mediação simbólica entre o sujeito e o mundo, 

especialmente na atualidade. No contexto social, a Língua Inglesa vem se tornando um 

importante instrumento psicológico de comunicação e expressão, e nessas circunstâncias, 

cada vez mais cedo as crianças entram em contato com a língua inglesa e também 
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começam a aprendê-la. Inclusive, existe hoje uma gama de jogos e aplicativos móveis 

para que a criança aprenda inglês em casa, quando quiser e brincando. 

O processo formal de aprendizagem de uma segunda língua, ou língua estrangeira, 

apresenta desafios ao processo de ensino, entre eles, competência gramatical e 

sociolinguística, aspectos socioculturais ligados à produção de significado e sentido das 

palavras, processos mentais envolvidos, material didático, metodologia de ensino, 

questões institucionais, etc.  

No campo da psicologia da aprendizagem, Bransford, Brown e Cocking (2007) 

comentam que os professores precisam refletir pedagogicamente não somente como se 

orientar na disciplina, mas também como direcionar o processo ensino-aprendizagem. 

Esses autores frisam que, no processo de ensino apenas o conhecimento do conteúdo não 

é suficiente, sendo fundamental a relação entre conhecimento disciplinar e o 

conhecimento sobre como os alunos aprendem. 

PОЫЫКuНОКu (2009) МШЦОЧЭК ЪuО Ш ЭОЫЦШ “КpЫОЧНТгКРОЦ” ОЧРХШЛК Кtividades 

complexas que, de um modo geral, podem caracterizar tudo o que reúne atividades 

relacionadas à memorização, uso e aplicação de conhecimentos, e atividades relacionadas 

à compreensão no que diz respeito ao uso de reflexão, raciocínio, trocas verbais, tomada 

de decisão, etc. Para Perradeau (2009), a aprendizagem está ligada à abordagem 

educativa, colocando que a aprendizagem do aluno, e suas estratégias utilizadas, estão 

ligadas ao modelo de ensino. 

Dentre os vários fatores que interferem na aprendizagem, na situação escolar, 

Teles (2001) menciona os fatores relacionados ao professor e ao aluno. Com relação ao 

professor, Teles (2001) comenta alguns fatores como empatia, sentimento com relação 

aos alunos e métodos e técnicas de ensino. Com relação ao aluno, essa autora cita fatores 

como: estado emocional, motivação, relação professor-aluno e interesse pelo assunto. 

TОХОЬ (2001) ЭКЦЛцЦ ЦОЧМТШЧК Ш ЦКЭОЫТКХ uЭТХТгКНШ, МШХШМКЧНШ ЪuО “ЪuКЧЭШ ЦКТЬ 

ТЧЭОЫОЬЬКЧЭО, ЦКТЬ pЫОЧНО К КЭОЧхуШ НШ КХuЧШ” (p. 183). 

Borges (2008) cita como fatores ligados ao ensino de outra língua: afetividade, 

erros e/ou estratégias de aprendizagem, instrução formal/informal, competências de 

professores e alunos, cultura escolar, autonomia etc. Borges (2008) comenta que um fator 
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importante do processo ensino-aprendizagem de uma LE, é a crença de professores sobre 

o ensinar e o aprender. 

Sendo assim, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa no campo do ensino da 

língua inglesa, assumindo o entendimento de que o professor de línguas, em sua atividade 

de ensino, pode observar no desenvolvimento e conduta de seus alunos, fatores ou 

elementos psicológicos que, segundo sua percepção, podem ser vistos como essenciais 

no progresso do aprendizado.  

 Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa abordando o ensino 

da língua inglesa, realizada com o financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio da Universidade Federal de 

Uberlândia (CNPq/UFU), desenvolvida no período de agosto de 2015 a julho de 2016, 

com o objetivo principal de conhecer a percepção de professores sobre progresso do aluno 

no aprendizado da língua inglesa, e os fatores que colaboraram.  

Dentre os fatores encontrados na pesquisa que realizamos, o tema Interesse se 

destacou. Como colocado nos comentários teóricos acima, Interesse também é 

mencionado como um fator importante que interfere na qualidade da aprendizagem.  

Neste trabalho, abordaremos o tema Interesse, no aprendizado da língua inglesa, 

examinando nos dados da pesquisa, como esse assunto é visto pelas professoras 

entrevistadas, como percebem essa questão no processo educativo e como procuram 

estimulá-lo no aprendizado da língua inglesa, de maneira a motivar o aluno para a 

aprendizagem. Discutiremos esse resultado com base em contribuições da Psicologia da 

Educação. 

Psicologicamente, Interesse é um tema ligado ao desempenho do aluno, seu nível 

de eficácia escolar, relacionado tanto aos recursos cognitivos, ao desenvolvimento 

intelectual, quanto à persistência, ao esforço, à motivação do aluno (BENTHAM, 2006). 

A pesquisa foi de natureza qualitativa, realizada com 3 professoras atuantes em 

instituições especializadas no ensino da língua inglesa, na cidade de Uberlândia, Minas 

Gerais, com experiência mínima de 5 anos na área de ensino de línguas para crianças 

entre 6 e 10 anos de idade. A faixa etária escolhida justifica-se por este ser, segundo 

Glozman (2014), um período crítico no desenvolvimento, em que se pode obsevar na 

criança, maior controle voluntário no monitoramento de sua atividade de aprendizagem. 
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O critério tempo de experiência docente apoiou-se nos estudos de Huberman (1995) sobre 

o ciclo de vida profissional dos professores, em que afirma que a partir do quinto ano de 

docência, um repertório pedagógico vai se consolidando, e o professor apresenta mais 

confiança no ensino que promove, assim como mais conscientização sobre meios e 

resultados do processo ensino-aprendizagem, em relação ao professor iniciante. 

Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário para ser respondido por 

escrito. Questionários de pesquisa podem ser definidos como uma técnica de 

“investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc”. (Gil, 1999, p. 128). 

Este trabalho tem o propósito de contribuir com discussões sobre aspectos 

psicológicos do processo ensino-aprendizagem da língua inglesa, valorizando a 

experiência de ensino do professor.  Sendo uma pesquisa qualitativa não há intenções de 

generalizar a análise dos dados, mas de colocar discussões que possam contribuir com 

estudos sobre ensino da língua inglesa e formação de professores para essa área.  

 

Definição Psicológica de Interesse 

 

Com base em estudos da Psicologia da Educação, Foulin e Mouchon (2000) 

mostram que o fator conativo é um importante componente do processo ensino-

aprendizagem. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), a etimologia 

da palavra Conação vem de esforço, empenho, ou empreender, esforçar-se, tentar, e seu 

significado quer dizer: aspecto do processo mental e/ou do comportamento que faz com 

que estes tendam a se transformar; tendência intrínseca que o organismo apresenta para o 

movimento; ato de se esforçar conscientemente; tendência para a ação. O fator conativo 

está também ligado à vontade, à intencionalidade.   

Foulin e Mouchon (2000) comentam que o fator conativo na aprendizagem 

merece atenção, especialmente por estar ligada às intenções e motivações para aprender. 

EЬЬОЬ КuЭШЫОЬ МШХШМКЦ ЪuО ЦШЭТЯКхуШ ц “РОЫКХЦОЧЭО НОПТЧТНК МШЦШ uЦ МШЧУuЧЭШ НО 

mecanismos que garantem o desencadeamento, a regulação e a manutenção do 

comportamento КЭц К ЫОКХТгКхуШ НКЬ ТЧЭОЧхõОЬ ТЧТМТКТЬ” (FOULIN; MOUCHON, 2000, p. 
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92). PКЫК TКpТК О FТЭК (1999, p. 77), “К ЦШЭТЯКхуШ ц uЦ МШЧУuЧЭШ НО ЯКЫТпЯОТЬ ЪuО КЭТЯКЦ 

К МШЧНuЭК О К ШЫТОЧЭКЦ ОЦ НОЭОЫЦТЧКНШ ЬОЧЭТНШ pКЫК pШНОЫ КХМКЧхКЫ uЦ ШЛУОЭТЯШ”. 

Um aspecto do fator conativo é o Interesse.  Tapia e Fita (1999) comentam que, 

na motivação para a aprendizagem, o interesse em aprender o que se quer ensinar, afeta 

professores e alunos, e influencia no comprometimento pessoal com a própria 

aprendizagem e a implicação do sujeito nas tarefas escolares. Tapia e Fita (1999) 

comentam que Interesse é um desafio para a educação, colocando que os professores 

РОЫКХЦОЧЭО ЬО pОЫРuЧЭКЦ: “ЪuО pШЬЬШ ПКгОЫ pКЫК ЪuО ЦОuЬ КХuЧШЬ ЬО ТЧЭОЫОЬЬОЦ pОХШ ЪuО 

pretendo lhes ensinar de modo que empreguem o esforço e a dedicação necessários para 

aprendê-ХШ?” (TAPIA; FITA, 1999, p. 13-14).  

Interesse também está relacionado ao fator emocional. Segundo Arantes (2002), 

ЧШ ЭЫКЛКХСШ ОНuМКЭТЯШ, “ЧуШ ОбТЬЭО uЦК КpЫОЧНТгКРОЦ ЦОЫКЦОЧЭО МШРЧТЭТЯК Шu ЫКМТШЧКХ, 

pois os alunos e as alunas não deixam os aspectos afetivos que compõem sua 

pОЫЬШЧКХТНКНО НШ ХКНШ НО ПШЫК НК ЬКХК НО КuХК” (p. 160).  

Para Wadsworth (2003), o aspecto afetivo tem influência sobre o desenvolvimento 

intelectual, colocando que, no processo de construção de conhecimentos, a atividade 

intelectual é sempre dirigida a objetos e eventos particulares, e que esse direcionamento 

é também guiado pelo interesse – um componente afetivo da aprendizagem – influindo 

na seleção da atividade intelectual. 

АКНЬаШЫЭС (2003) МШХШМК ЪuО ТЧЭОЫОЬЬО ОЬЭп КЬЬШМТКНШ К “РШЬЭКЫ” О “ЧуШ РШЬЭКЫ”, 

ao se fazer determinada atividade, e que essa questão emocional pode influenciar no 

processo de assimilação de conhecimentos. Nesse sentido, Wadsworth (2003) comenta 

que a atividade intelectual se concentrará melhor em conteúdos que interessam ao sujeito, 

promovido por atividades ou assuntos em que o mesmo se sinta motivado a fazer, a 

resolver, e que atraiam sua atenção e despertem sua vontade de conhecer.  

Assim, o interesse é um aspecto subjetivo importante para a promoção do processo 

de aprendizagem. O mesmo se pode pensar com relação ao processo de ensino-

aprendizagem da língua inglesa.  

A pesquisa mostrou que as palavras “interesse”, “interessante”, О ЭОЫЦШЬ 

sinônimos, foram as mais utilizadas pelas professoras entrevistadas, mostrando ser uma 

crença consensual importante, relacionada com o progresso do aluno no aprendizado da 
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língua. Segundo Papalia e Feldman (2013), o envolvimento da criança com a aula está 

bastante relacionado com seus progressos na aprendizagem e, para manter um bom 

envolvimento, o interesse deve ser considerado. 

 

Discussão dos resultados 

 

Nas respostas das professoras entrevistadas, o interesse foi abordado tanto como 

uma forma de acesso ao aluno, no processo de ensino, estabelecendo-se contato afetivo 

com a criança, quanto um fator que impulsiona o aprendizado ou a vontade de aprender. 

Com o aprendizado da língua inglesa, a criança começa a entrar em contato com um 

universo novo, e o interesse pode ser promovido, tanto para envolver as crianças nas 

atividades, quanto para facilitar a assimilação de conhecimentos.  

Nas repostas analisadas, a leitura mostra-se como um exemplo ligado ao interesse. 

Segundo as professoras entrevistadas, a leitura pode ser mais bem aproveitada e 

desenvolvida quando se trata de um tema de interesse do aluno. De igual modo, comentam 

sobre a escrita colocando que, falar sobre temas que chamam a atenção e aguçam a 

curiosidade das crianças tornam os exercícios mais fáceis e mais envolventes. 

Com relação a esse ponto dos dados, é importante distinguir Curiosidade de 

Interesse, e ao mesmo tempo mostrar a importância da atenção, no processo educativo, 

para melhor compreendermos o sentido dessa percepção das professoras entrevistadas, 

com relação à leitura.  

Tapia e Fita (1999) comentam que os alunos agem objetivando diferentes metas, 

dizendo que:  

 

em alguns casos, o mais importante é aprender algo que faça sentido: descobrir, 
por trás das palavras que se constroem, significados que conhecidos e 
experimentar o domínio de uma nova habilidade, encontrar explicações para um 
problema relativo a um tema que se deseja compreender etc. (TAPIA; FITA, 
1999, p. 19) 

 

Tapia e Fita (1999) comentam que Interesse é diferente de Curiosidade, na medida 

em que o último normalmente dirige a atenção para um fenômeno novo, incerto, 

ЬuЫpЫООЧНОЧЭО, ОЧЪuКЧЭШ ЪuО Ш ТЧЭОЫОЬЬО “НОpОЧНО НК ПКМТХТНКНО МШm que a informação se 
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ЫОХКМТШЧК МШЦ Ш ЪuО Уп ЬО ЬКЛО” (TAPIA; FITA, 1999, p. 40). PКЫК ОЬЬОЬ КuЭШЫОЬ, ОЦ ЬОu 

sentido próprio, Interesse é particularmente motivador, mantém a atenção centrada na 

informação recebida e facilita a compreensão das ideias que estão sendo trabalhadas.  

 
Com o termo interesse se faz referência ao fato de manter a atenção centrada em 
algo – neste caso, o desenvolvimento de uma explicação ou de uma tarefa, na 
medida em que a informação que se recebe pode relacionar-se como que já se 
sabe. (TAPIA; FITA, 1999, p. 40, grifo dos autores) 

 

Pozo (2002) comenta que a aprendizagem significativa está associada aos 

conhecimentos já adquiridos anteriormente pelo sujeito, e assimilação de novos 

conhecimentos, com benefícios para o desenvolvimento da aprendizagem de um 

conteúdo. 

 

A aprendizagem significativa implicará sempre tentar assimilar explicitamente 
os materiais de aprendizagem [...] a conhecimentos prévios que em muitos casos 
consistem em teoria implícitas ou representações sociais adquiridas por 
processos igualmente implícitos. Nesse processo de tentar assimilar ou 
compreender novas situações, ocorre não só um crescimento ou expansão desses 
conhecimentos prévios, como também, como consequência desses 
desequilíbrios ou conflitos entre os conhecimentos prévios e a nova informação, 
um processo de reflexão sobre os próprios conhecimentos, que, conforme sua 
profundidade [...] pode dar lugar a processos de ajuste, por generalização e 
discriminação, ou reestruturação, ou mudança conceitual [...] dos 
conhecimentos prévios. (POZO, 2002, p. 212, grifo do autor). 

 

Em suas respostas ao questionário, as professoras entrevistadas mostraram que 

Interesse, no aprendizado da língua inglesa, está ligado ao significado do que se está 

aprendendo, assim como os autores citados, mas frisam sua relação com a realidade do 

aluno, ou com o cotidiano. 

 

Fazer a leitura de textos/histórias que são do gosto das crianças, pois quando 
se traz o ensino de qualquer habilidade para a realidade do aluno, tudo se torna 
mais interessante e o aluno aprende não só a ler em inglês, mas a gostar de ler 
em inglês (Professora B). 

 

  Para as professoras entrevistadas, relacionar o conteúdo com a realidade, com o 

cotidiano, fazendo-o ter mais significado, mais sentido para a criança, também estimula 

Ш ТЧЭОЫОЬЬО НШ КХuЧШ МШЦ Ш МШЧЭОúНШ ОЬЭuНКНШ. DО КМШЫНШ МШЦ TОХОЬ (2001, p. 182), “К 
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aprendizagem se tornam muito difícil, quando a matéria não tem significação para o aluno 

e quando o relacionamento professor-КХuЧШ ЧуШ ц ЛШЦ”. 

Alinhar o conhecimento da Língua Inglesa com a realidade cotidiana do aluno e, 

consequentemente, promover uma inter-relação entre condições formais e informações 

para a aprendizagem, traz benefícios ao domínio do conteúdo, considerado pelas 

professoras como uma expectativa de progresso no aprendizado. Assim, elementos 

teóricos da língua são elaborados com e a partir de elementos do cotidiano, favorecendo 

o aprendizado e o progresso do aluno no processo educativo. 

Sendo assim, entendemos que, se for buscado um ensino que promova uma 

aprendizagem com sentido, não será possível falar em cisões entre sala de aula e a vida 

cotidiana da criança, na aprendizagem da língua inglesa. 

 Outro psicopedagógico comentado pelas professoras, e que também se relaciona 

com a questão do Interesse, é a Ludicidade no processo de aprendizagem. A ludicidade é 

vista como sendo muito importante no processo de ensino, com benefícios ao progresso 

no aprendizado da língua inglesa.  

Se tratando de crianças, procuro em trazer à sala de aula atividades lúdicas e 
motoras, combinado-as com a matéria vista em sala, para despertar o interesse 
dos alunos. Em suma: músicas, brincadeiras com dados (cada face do dado sendo 
uma palavra a ser aplicada em uma frase, por exemplo), atividades para quebrar 
o gelo (icebrakers), warm-ups para antecipar vocabulários e wrap-ups para 
revisá-los. (Professora A) 

 

As estratégias que mais utilizo em minhas aulas com crianças de 6 a 10 anos são 
musicalidade: improviso com pequenas frases cantadas que traduzem algum 
comando em inglês – as crianças logo assimilam o que está sendo pedido e 
cantam junto; jogos interativos: é uma forma de brincar ao mesmo tempo em que 
os conhecimentos adquiridos são colocados em prática; teatro/encenação: as 
crianças reproduzem em sala de aula, situações cotidianas aprendidas nas lições, 
tudo na língua inglesa. (Professora B) 

 

Nas respostas acima, pode-se observar o lúdico associado à assimilação de 

conteúdos e ao uso criativo e interessante da língua. De acordo com Martins (2015, p. 2), 

“as atividades lúdicas no ensino de uma língua estrangeira, em especial o Inglês, vêm 

promover a imaginação e as transformações do sujeito em relação ao seu objeto de 

aprendizagem”. 
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Huizinga (1980) ao falar do ser humano nomeia-o como Homo ludens. Segundo 

ele, o lúdico permeia os jogos infantis, as representações teatrais, as brincadeiras, 

competições etc., e é esse ato de ludicidade que expressa a liberdade de ação e 

proporciona prazer. 

Mas, esses jogos e brincadeiras vão além de momentos de diversão. Para Pimentel 

(2008), a ludicidade é um exercício que favorece habilidades como solução de problemas, 

conduta autorregulada, avanços nos processos de significação, consolidação do 

pensamento abstrato etc. É, ao mesmo tempo, liberdade para ampliar os horizontes da 

aprendizagem, e controle envolvido com os próprios limites da criança e das regras dos 

jogos e brincadeiras. 

Para Moreira e Schwartz (2009), por meio de gestos, sons, fisionomia e outras 

expressões, incluindo dramatizações, as atividades lúdicas colaboram para o 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos, abarcando também a linguagem. As 

autoras lembram que 

 
as atividades lúdicas constituem-se de atividades primárias, que trazem 
grandes benefícios de vários pontos de vista: físico, psíquico, intelectual, 
cognitivo, social, moral, afetivo, emocional, pedagógico, estético, artístico e 
cultural (MOREIRA; SCHWARTZ, 2009, p.210). 

 

A ludicidade e o interesse complementam-se como elementos que favorecem a 

aprendizagem da Língua Inglesa, fortalecendo fatores como a conação. Dessa forma, por 

meio da questão do Interesse, falamos de um forte envolvimento entre aspectos cognitivos 

e afetivos, no processo ensino-aprendizagem. 

 

Conclusão 

 

Na percepção das professoras entrevistadas, o tema Interesse aparece como um 

aspecto importante que exerce grande influência na criança em seu processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa, aliando processos cognitivos, afetivos e conativos. 

A íntima relação entre cognição e afeto foi apontada pela literatura especializada 

que consultamos na pesquisa, como fundamental no processo ensino-aprendizado, e como 

condição indispensável para o êxito escolar. Interesse é um componente afetivo do 
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processo ensino-aprendizagem, ligado aos aspectos subjetivos correlacionados com as 

atividades educativas propostas. 

Intimamente ligado à motivação na aprendizagem, o interesse em aprender 

influencia o empenho do aluno nas atividades educativas, mas é importante também para 

o professor que deseja que seus alunos se interessem pelo que está ensinando. Nesse 

sentido, a importância do interesse no aprendizado da língua inglesa foi apontada tanto 

na forma em que o conteúdo é apresentado, quanto na significação atribuída pelo aluno, 

ao que estava aprendendo. No primeiro caso, preparando emocionalmente a criança para 

entrar em contado com o conteúdo e se envolver com ele, levando-se em conta os recursos 

e técnicas de ensino empregadas.  

A ludicidade, como recurso didático bastante valorizado pelas professoras, é usada 

na forma de recursos audiovisuais, brincadeiras e jogos, também pode ser relacionada 

com motivação, com interesse, no aprendizado da língua inglesa, porque envolve aspectos 

psicopedagógicos importantes ligados ao desenvolvimento físico, psíquico, emocional, 

social, moral, cultural etc., como comentam Moreira e Schwartz (2009). 

Outro tema destacado nas respostas foi a estratégia de concatenar conhecimento 

teórico construído em sala de aula, com a realidade cotidiana da criança, auxiliando na 

assimilação da língua, dando sentido ao que se está aprendendo. Nos dados da pesquisa, 

observamos que essa estratégia relaciona conteúdo escolar e cotidiano da criança, 

estimulando a curiosidade e o interesse.  

Concluímos, com base nos resultados da pesquisa, que o interesse da criança no 

aprendizado da língua inglesa, tem relação com as condições apresentadas no processo 

ensino-aprendizagem, o que nos leva a pensar na questão do planejamento de aula. Um 

aspecto relevante dessa questão, que devemos ponderar que esse planejamento deve ter 

metas claras de aprendizagem, para favorecer o desenvolvimento das 4 habilidades 

(reading, writing, listening, speaking) necessárias ao aprendizado da língua inglesa. 

Por outro lado, os resultados também mostraram que o planejamento de aula 

ganha vida, consistência e efeito, se aliarem cognição e afetividade nas atividades 

educativas, envolvendo o aluno como sujeito ativo no processo, lidando especialmente 

com o problema do interesse do aluno, para que ele progrida no aprendizado, dominando 

o conhecimento da língua, de maneira completa. Segundo Souza (2007), ao professor 
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cabe garantir que o uso dos recursos disponíveis alcance objetivos de aprendizagem, mas, 

para isso, é importante, além de criatividade, formação e competência. 

 

 

REFERÊNCIAS 

ARANTES, V. A. A afetividade no cenário da educação. In: OLIVEIRA, M. K.; SOUZA, 
D. T. R.; REGO, T. C. (orgs.). Psicologia, Educação e as Temáticas da Vida 
Contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002, p. 159-176. 
 
BENTHAM, S. Psicologia e Educação. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
 
BORGES, E. F. V. Lembranças das abordagens na aquisição de LE/L2 de falantes e 
aprendizes e o fazer atual como professores. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, MG, v.8, n.2, p.422-
443, 2008. 
 
BRANSFORD, J. D.; BROWN, A. L.; COCKING, R. R. (orgs.). Como as Pessoas 
Aprendem: cérebro, mente, experiência e escola. São Paulo: SENAC, 2007. 
 
DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: 
Objetiva, 2001. Disponível em: houaiss.uol.com.br.  
 
FERREIRA, M. M. A perspectiva sócio-cultural e sua contribuição para a aprendizagem 
de língua estrangeira: em busca do desenvolvimento. Revista Intercâmbio. São Paulo, 
v.21, p.38-61, 2010. 
 
FOULIN, J-N; MOUCHON, S. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GLOZMAN, J. A Prática Neuropsicológica Fundamentada em Luria e Vygotsky: 
avaliação, habilitação e reabilitação na infância. São Paulo: Memnon, 2014. 
 
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NOVOA, A. (org.). 
Vidas de Professores. 2 ed. Lisboa: Porto Editora, 1995, p. 31-61. 
 
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1980. 
 
MARTINS, V. L. O lúdico no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa. Revista 
Intr@ciência, Faculdade do Guarujá, São Paulo, 10 ed., dez. 2015. 
 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1692 
 

MOREIRA, J. C. C.; SCHWARTZ, G. M. Conteúdos lúdicos, expressivos e artísticos na 
educação formal. Educar, Editora UFPR, Curitiba, n.33, p. 205-220, 2009. 
 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 12 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. 
 
PERRADEAU, M. Estratégias de Aprendizagem: como acompanhar os alunos na 
aquisição dos saberes. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
PIMENTEL, A. A ludicidade na educação infantil: uma abordagem histórico-cultural. 
Psicologia da Educação, São Paulo, v.26, p.109-133, 2008. 
 
POZO, J. I. Aprendizes e mestres. A nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
 
SOUZA, S. E. O Uso de Recursos Didáticos no Ensino Escolar. In: I ENCONTRO DE 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO/IV JORNADA DE PRÁTICA DE ENSINO/XIII 
SEMANA DE PEDAGOGIA DA UEM, 2007, Maringá, Paraná, p. 110-114. 
 
TAPIA, J. A.; FITA, E. C. A Motivação em Sala de Aula: o que é, como se faz. São 
Paulo: Edições Loyola, 1999. 
 
TELES, M. L. S. Psicodinâmica do Desenvolvimento Humano: uma introdução à 
psicologia da educação. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
 
WADSWORTH, B. J. Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de Piaget. 5 
ed. rev. São Paulo: Pioneira Thomson, 2003. 
  
  



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1693 
 

A CONSTRUÇÃO DE UMA PEDAGOGIA NEOLIBERAL NO BRASIL: do 

modelo econômico à prática escolar 

Rogério Justino 
Universidade de Brasília 

rogerio.justino@gmail.com 
 

Tamyris Cristina de Alcântara Dantas 
Universidade Federal de Uberlândia 

tamyris.carrara@gmail.com 
 
 

Vitor Sérgio de Almeida 
Universidade Federal de Uberlândia 

vitor_sergio@hotmail.com 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um percurso, com base em pesquisa 
bibliográfica, que consiga discutir como o modelo Neoliberal ganha força a partir dos 
anos 80, transformando direitos sociais em serviços ao estabelece os princípios do Estado 
Mínimo e assim transforma o estatuto da escola. Colocando-a como um serviço e 
propondo novas bases para sua organização didática. Esta percepção sobre a educação é 
corroborada por documentos oficiais. Tanto internacional, como nacionais, Lei de 
Diretrizes e Bases, LDB:9394/96, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, a organização 
do ensino criando novas orientações didáticas, que assim chegam aos professores e 
alunos. Por fim, problematiza como é possível ao professor adotar diferentes caminhos 
dentro desta lógica neoliberal. Sustentando esta discussão duas posições são embatidas. 
Uma postura revolucionária, que entende o posicionamento do professor como luta contra 
o modelo neoliberal, e a outra onde os autores também falam sobre uma postura crítica, 
mas não para derrubar o sistema, mas para construir um cidadão capaz de transformar a 
sua individualidade dentro do modelo neoliberal. E por meio deste caminho que inicia no 
discurso da precarização da escola pública, chegar ás transformações das concepções da 
alunos e professores em suas práticas, transformados de vítimas a culpados. 

 

Palavras-chave: Didática, neoliberalismo, prática escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o final dos anos 80 já se delineava os contornos daquilo que seria o 

Neoliberalismo dos anos 90. Como um modelo de desenvolvimento e posicionamento 

dos Estados frente às demandas sociais, políticas e econômicas emergentes da última 

década do século XX, este modelo Neoliberal se espraia por toda a sociedade chegando 
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não somente ao modelo econômico neoliberal, mas em comportamentos neoliberais. O 

caminho do neoliberalismo segue em consonância com o mundo globalizado e cria 

padrões de comportamentos que podem ser vistos em várias partes do mundo, e o Brasil 

não escapa a este escopo, bem como a educação (PIRES, 1999). 

Nas noções macros do Modelo Neoliberal percebemos o avanço do capital 

privado tanto na educação básica quanto na educação superior e técnica, em contrapartida 

verificamos uma crítica constante ao sistema público de educação destacando a 

ineficiência do Estado como mostra Roman: 

...a ineficiência do Estado é tomada como o grande motivo para 
que se descentralize cada vez mais suas ações em educação. Daí a 
afirmação de que quanto menos instâncias houver entre o que é decidido 
ao nível da União e o que é exercido na sala de aula, maior a agilidade e 
eficiência da instituição escolar. Este raciocínio de descentralização, que 
tem como motivo a ineficiência do Estado para administrar os serviços 
públicos, tem como conclusão implícita a transferência da 
responsabilidade de oferecimento desses serviços para o eficiente setor 
privado.(ROMAN, 1999, p.10) 

 

Em relação aos agentes da educação: Escolas, professore e alunos. Estes são 

fortemente enclausurados pelo discurso do neoliberalismo, reiterados diuturnamente 

pelos meios de comunicação. Que subsidiados no vocabulário empresarial: avaliações 

externas, regulamentações, índices de proficiência, habilidades e competências, 

ranqueamentos, competição, qualidade, deixa pouco espaço para uma educação que 

permita a reflexão sobre os processos ao qual somos submetidos. (SOUZA, OLIVEIRA, 

2003) 

 E nesta avalanche de números e informações, sem que os atores envolvidos do 

processo educacional sejam escutados ou consultados, o Estado julga e divulga índices 

formando um núcleo discursivo forte e impelindo alunos a se basear por rankings. Neste 

sentido, a reprodução do discurso neoliberal chega á sala de aula. Professores e escolas 

enquanto instituições de ensino reproduzem o discurso do mercado e se colocam como 

competidores por índices, deslocando as responsabilidades antes centralizadas no Estado 

para outros setores, como a família, município, ou mesmo o professor. 

O modelo neoliberal descola o centro das críticas e ações que deveriam ser o 

Estado, para agentes periféricos, mais uma característica que é a descentralização. Neste 
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sentido segundo Chauí (1984), um discurso ideológico é estruturado de acordo com dois 

mecanismos básicos: a inversão e a abstração. Com inversão quer-se dizer que o que é 

consequência é tomado pelo discurso ideológico como causa, o que é instituído é tomado 

como instituinte. Neste discurso neoliberal alunos e professores são culpados pelo mau 

desempenho do sistema escolar. 

Deste modo, a educação nos anos 90 até nossos dias vive as marcas profundas 

do modelo Neoliberal, ЧуШ ОЧЭОЧНТНШ КpОЧКЬ МШЦШ uЦ ЦШНОХШ ОМШЧôЦТМШ, ЦКЬ “ОЦ uЦ 

sentido global e consequentemente imposição de uma nova estrutura hegemônica 

politica-ТНОШХяРТМК“ (GENTILI, 1995, p.231) ЪuО ц ЫОpЫШНuгТНШ НОЬНО ШЬ яЫРуШЬ ШПТМТКТЬ 

até chegar à sala de aula com professores e alunos. 

 

NEOLIBERALISMO COMO MODELO ECONÔMICO: 

Desde a crise de 1929 que desgastou as bases financeiras mundiais 

estabelecendo uma crise de confiança no modelo liberal, a crise que se inicia nos EUA, 

mostra pela primeira vez na história os riscos da economia globalizada, em efeito cascata 

os mercados mundiais entram em colapso. 

A resposta e esta crise emerge durante o governo de Roosevelt (1933 a 1945), 

que juntamente com o economista Keynes elaboram um conjunto de medidas econômicas 

chamadas de “NОа DОКХ”. Em linhas gerais preconizavam a intervenção do Estado na 

economia como um agente regulador, que pudesse fiscalizar as ações econômicas e agir 

como fomentador, através de planos de intervenção social pudesse regular os níveis de 

pobreza e fizessem a economia funcionar novamente.  

Principalmente na Europa pós Segunda Guerra (1939 -1945) e nos Estados 

Unidos da América, este modelo sustentado por políticas de transferência de renda e uma 

ПШЫЭО pЫОЯТНшЧМТК ЬШМТКХ РОЫКЫКЦ Ш “АОХПКЫО SЭКЭО”. Este modelo que ajudou o mundo a 

superar os traumas econômicos da crise de 29 e parte dos efeitos da II Guerra mundial 

encontrou duras críticas após as crises internacionais do petróleo, década de 70. 

CШЦ ОЬЭКЬ МЫТЭТМКЬ К pКЫЭТЫ НШЬ ОМШЧШЦТЬЭКЬ НО CСТМКРШ, ШЬ “CСТМКРШЬ BШвЬ” О 

o consenso de Washington, o final dos anos 80 e inicio dos anos 90 vemos ganhar força 

ОЦ ШpШЬТхуШ КШ “АОХПКЫО SЭКЭО”, МШЧЬТНОЫКНШ ЯОХСШ, МКЫШ О КЭЫКЬКНШ, Ш ЦШНОЫЧШ 

pensamento do Neoliberalismo. (FRIEDMAN, 1984) 
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Retomando a essência do pensamento liberal inglês da economia clássica 

representada por Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, novamente entendia que o 

mercado deveria seguir as próprias regras sem as amarras dos governos, mais uma vez a 

mão invisível de Adam Smith deveria agir e regular a oferta e a procura, os valores, as 

taxas cambiais. Entendia-se, portanto, que o Estado não mais deveria ser um agente da 

economia, mas apenas um fiscalizador, cabia à iniciativa privada lidar com as iniciativas 

de mercado. (FRIEDMAN, 1984) 

Nesta esЭОТЫК, Ш “АОХПКЫО SЭКЭО”, ТЧМСКНШ, pКЫК uЬКЫ К ОбpЫОЬЬуШ НШЬ 

economistas, deveria ser esvaziado, entre em cena o conceito de Estado Mínimo, que 

pode ser assim entendido:  

“... pКЫК ШЬ ХТЛОЫКТЬ, Ш EЬЭКНШ НОЯО КЬЬuЦТЫ Ш pКpОХ “ЧОuЭЫШ” НО 
legislador e árbitro, e desenvolver somente ações complementares 
ao mercado e as políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício e 
НОЯОЦ ЬОЫ uЦ pКХТКЭТЯШ, Ш ЪuО ЬТРЧТfiМК ЪuО К pШЛЫОгК НОЯО ЬОЫ 
minimizada pela caridade privada. É, portanto, o mercado livre e 
ilimitado que regula as relações econômicas e sociais e produz o bem 
МШЦuЦ.” (PIANA, 2009, p.25) 

 

Esta concepção traduzida como o novo e o moderno para as gestões 

governamentais, dignas de entrar na competição do mundo globalizado, gera regras claras 

de adequação para os países emergentes e em espacial para o Brasil estas são as 

orientações: 

a) a rápida privatização das empresas estatais (federais e 
estaduais), principalmente as de caráter estratégico (tais como 
ЭОХОМШЦuЧТМКхõОЬ О ОЧОЫРТК) pКЫК МШЦpШЫ “МКТбК” pКЫК o 
pagamento das dívidas externa e interna; 
b) as reformas constitucionais – sobretudo na área fiscal – para 
redução dos impostos sobre os capitais privados; 
c) a desregulamentação dos aspectos econômicos em todas as 
instâncias; 
d) a flexibilização dos direitos trabalhistas; 
e) a redução dos investimentos estatais em políticas públicas 
básicas, e 
f) as reformas no aparato burocrático do Estado, a fim de 
reduzir gastos em geral, incluindo aquelas em recursos 
humanos (SAUER, 2002). (LEME, 2010, p.131). 
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Estas são as concepções que iram guiar as ações estatais no plano econômico e 

politico. No bojo desta empreitada, os direitos sociais, conquistados ao longo do século 

XIX e início do século XX, passam a serem tidos como serviços, e como tal devem ser 

comprados e vendidos, respeitando a lei de mercado. 

Dentro os diversos direitos sociais, como a saúde e a segurança, figura a 

educação.  Que sob tal olhar, deixa de ser vista com um direito social, passa ser vista 

como um serviço a ser vendido ao consumidor. Desta forma a educação pública não é 

mais central, basta ao Estado regulamentas e fiscalizar e não mais prover. E deste modo, 

todo um arcabouço discursivo é montado para desqualificar a educação pública em nome 

da eficiência da educação privada. Este é o caminho pelo qual o neoliberalismo impacta 

diretamente o sistema educacional público brasileiro. 

 

A DESCONTRUÇAO DO SISTEMA PÙBLICO 

A corrente neoliberal, defende a intervenção mínima do Estado, portanto as 

políticas públicas em um viés liberal tem como função a observação das leis do mercado 

em ações cuidando para que elementos externos não interrompam a ação do Mercado, 

visto que suas leis naturais levarão “ЧКЭuЫКХЦОЧЭО” os sistemas ao equilíbrio. Portanto, 

cabem às políticas públicas68 garantir à população o acesso aos serviços, e não a execução 

dos serviços públicos, que em um pensamento liberal cabe ao setor privado (HÖLFLING 

2001). TКХ МШЧМОpхуШ КЬЬuЦО ЪuО Ш “ЦОЫМКНШ” ЧуШ ц uЦК МШЧЬЭЫuхуШ СuЦКЧК ЦКЬ uЦК 

força que age por elementos próprios, advindos da natureza, assim com leis próprios de 

funcionamento. 

A uЭТХТгКхуШ НШ ЭОЫЦШ “ЬОЫЯТхШЬ” МШЧМШЫНК ОбКЭКЦОЧЭО МШЦ a desconstrução 

lenta e gradual dos direitos sociais em serviços, e como a função do Estado é garantir 

acesso aos direitos e não aos serviços, não cabe ao Estado prover a Educação. Sendo um 

bem de consumo cabe à iniciativa privada o controle dos sistemas educacionais sob o 

olhar do Estado. 

                                                           
68 Entende-se por políticas públicas como sendo aquelas ações que partem do estado para satisfazer as 
demandas da sociedade, com objetivo de garantir acesso aos seus direitos sociais, Cunha e Cunha  
(2002), Ahlert (2003). 
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Como a função não é mais de prover, o Estado se retira deste posto antes 

destinado a ele. É a efetivação do chamado Estado Mínimo. A posição de executor vem 

sendo substituída pela posição de avaliador, em especial na educação, fica claro que a 

oferta de educação pública e gratuita para todos não é uma premissa liberal, o simples 

fato do Estado assumir esta responsabilidade já é uma afronta à concepção neoliberal. 

Hölfling (2001) afirma que diante do explicado acima, os neoliberais não 

defendem a responsabilidade do Estado em relação ao oferecimento de educação pública 

a todo cidadão, quer universal e padronizada, ou seja, “uЦ ЬТЬЭОЦК ОЬЭКЭКХ НО ШПОЫЭК НО 

escolarização compromete, em última instância, as possibilidades de escolha por parte 

НШЬ pКТЬ ОЦ ЫОХКхуШ р ОНuМКхуШ НОЬОУКНК pКЫК ЬОuЬ ПТХСШЬ” (HнFLING 2001,p.37). 

 Neste caminho, da desobrigação, surge o Estado Avaliador, que é justamente o 

Estado como um elemento externo ao processo, que cria um mecanismo de diagnóstico, 

com fins a verificar a qualidade do produto ofertado. Esta visão traz para o mundo público 

elementos bastante comuns no mundo empresarial, estas políticas refinam a máquina 

estatal e orientam, de maneira lógica e precisa, a alocação de recursos estatais para 

melhorar índices considerados insuficientes (ALVES, 2009). 

O МЫТКНШЫ НШ ЭОЫЦШ, “EvaluativО StatО”, Guy Neave, o construiu para apontar 

que não podemos aferir a qualidade de uma instituição apenas com números: 

Many of the subsequent analyses of the evaluative state have 
appropriately questioned the capacity of policymakers and their 
designated representatives to make valid assessments about 
university performance, particularly in the area of academic quality 
(ENDERS; VUGHT, 2007, p. 01).  

 

Mas não é este caminho que o modelo neoliberal adota, pois a divulgação dos índices leva 

a concordância com o dito por Alves (2009), desqualificação da escola pública, e não pela 

premissa de Hölfling (2001) ao falar em melhor alocação de recursos. 

Os indicies emitidos pelo Estado Avaliador aponta para uma ineficiência da 

escola pública. Claro que não enaltece o setor privado, mas como nos alerta os teóricos 

da Análise do Discurso, em especial Mikhail Bakhtin e Dominique Maingueneau, o não 

dito também compõe o discurso, e as dicotomias são compostas nas mentes dos receptores 

ЦОЬЦШ ЪuО uЦК pКЫЭО ЧуШ ЬОУК НТЭК, Шu ЬОУК, ЪuКЧЭШ ЬО ОЦТЭО К ТЧПШЫЦКхуШ “Ш ЬОЭШЫ púЛХТМШ 

ц ТЧОПТМТОЧЭО” Ш ШpШЬЭШ ц МШЦpХОЭКНШ ЧШ МКЦpШ НШ ЬТХшЧМТШ, “Ш ЬОЭШЫ pЫТЯКНШ ц ОПТМТОЧЭО”. 
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Assim o neoliberalismo opera para além do mecanismo político e econômico, e efetivasse 

também no nível discursivo, constituindo neste elemento seu viés mais perigoso. 

Para abrir as portas à inciativa privada, as prerrogativas estão presentes em nosso 

МКЦpШ ХОРКХ, К CШЧЬЭТЭuТхуШ FОНОЫКХ НО 1988, ЧШ КЫЭТРШ 209, НТг: “O ОЧЬТЧШ ц ХТЯЫО р 

ТЧТМТКЭТЯК pЫТЯКНК, КЭОЧНТНКЬ КЬ ЬОРuТЧЭОЬ МШЧНТхõОЬ:”, ТЧМТЬШ II – “КuЭШЫТгКхуШ  О  

aЯКХТКхуШ  НО  ЪuКХТНКНО  pОХШ  PШНОЫ  PúЛХТМШ.”  O pЫОЬОЧЭО pЫОМОТЭШ ЬО ЫОpОЭО ЧК LОТ НО 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), no artigo 7o inciso II. Assim 

ficam registrados os preceitos constitucionais para Estado avaliador e a abertura à 

iniciativa privada. 

 

O “NEO” CHEGA A EDUCAÇÃO – Bases didáticas 

O sistema escola é um elemento constitutivo do sistema social. Portanto, ele 

interage com as transformações em curso na sociedade na qual está inserido, tanto 

transformando quanto sendo transformado. É notório, que as instituições de educação 

formal, não existem apenas para ensinar as disciplinas. Ou seja, a Instituição Escola, é 

um elemento que compõe o cenário social maior, e consegue interagir com seus participes 

para aspectos que extrapolam o simples ensinar de física, química ou história. Alcançando 

finalidades mais amplas. 

Há, em primeiro lugar, as finalidades religiosas, fundamentais sob o 
Antigo Regime e, até 1882, na escola pública (...).  As finalidades sócio-
políticas vêm a seguir (...). Finalidades de ordem psicológica (..), 
Finalidades culturais (...), Finalidades mais sutis, do socialização do 
indivíduo (...), da aprendizagem da disciplina social, da ordem, do 
silêncio, da higiene, da polidez, dos comportamentos docentes, etc. 
(CHERVEl, 1990, p.14) 
 

 As próprias disciplinas, e suas criações fazem parte de uma concepção de 

homem e sociedade do tempo em que foram pensadas, e sua repetição em sala de aula, 

tem como finalidade a construção de um determinado homem para uma determinada 

sociedade, que não ficam explícitos ou evidentes para docentes ou estudantes e assim, 

mesmo sem a inteção implícita o sistema escolar atende aos 

 (...) grandes objetivos da sociedade, que podem ser, segundo as épocas, 
a restauração da antiga ordem, a formação deliberada de uma classe 
média pelo ensino secundário, o desenvolvimento do espírito patriótico. 
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etc., não deixam de determinar os conteúdos do ensino tanto quanto as 
grandes orientações estruturais. (CHERVEl, 1990, p.14) 

 

Neste sentido, à medida que uma “ЧШЯК” pШЬЭuЫК EЬЭКЭКХ ganha espaço, ela 

precisa НО uЦК “ЧШЯК” КЛШЫНКРОЦ НТНпЭТМК, uma nova concepção de Escola, nas palavras 

de Chervel (1990), formar um novo espirito. É importante considerarmos, que a unidade 

escolar ou os sistemas, não são exclusivamente passivos e simplesmente recebem o que 

é predeterminado, mas eles são elementos integrantes do processo de construção de novos 

modelos. Portanto, a construção dОЬЭО ЧШЯШ “ОЬpТЫТЭШ” Шu МuХЭuЫК, pОЫpКЬЬК pОХШ КЦЛТОЧЭО 

escolar. 

Transformar a educação formal em serviço, valorizar o crescimento da educação 

privada, entender como natural a desconstrução dos movimentos coletivos, preconizar a 

formação para o mercado de trabalho são tarefas que carecem de adaptação, tanto de 

alunos como professores КШ “ЧШЯШ” ЦШНОХШ НО СШЦОЦ e sociedade neoliberal que se 

deseja erigir. Esta nova demanda, também solicita uma formação diferente em sala de 

aula. Os atrasos da escola pública ineficiente, ao menos dos discursos e nas estatísticas, 

НОЯОЦ ЬОЫ ЬuЛЬЭТЭuíНШЬ pОХШ “ЧОШ”. 

Neoescolanovismo, neoconstrutivismo, neoprodutismo, com estes termos 

Saviani (2007), fala sobre a prática didática a partir dos anos 90 conjugada com o 

Neoliberalismo. A escola como uma estrutura pertencente à sociedade, dialoga com esta, 

e participa de suas transformações. Desta maneira, os preceitos do Neoliberalismo 

também chegam ao modelo escolar, valendo-se de um discurso totalizante e mundial, 

baseados nas teorias do Capital Humano, tendo como porta voz as instâncias das 

Organizações das Nações Unidas que orientam as politicas públicas, e a valorização do 

ЦОЫМКНШ pЫТЯКНШ. PШЫ ОЬЭОЬ МКЦТЧСШЬ ЪuО Ш “NОШ” МСОРК рЬ ЭЫТЧМСОТЫКЬ НК ОНuМКхуШ. 

CШЦШ uЦК ШЫТОЧЭКхуШ РХШЛКХ pКЫК К “ЧШЯК НТНпЭТМК” ЭОЦШЬ ШЬ ЬОРuТЧЭОЬ pЫТЧМípТШЬ: 
“Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, 
suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em 
profundidade um pequeno número de matérias. 
– Aprender a fazer, a fim de adquirir não somente uma qualificação 
profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que 
tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar 
em equipes. 
– Aprender a viver juntos, desenvolvendo a compreensão do outro 
e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e 
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preparar-se para gerir conflitos – no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 
– Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e 
estar a altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, 
de discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não 
negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada 
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades 
físicas, aptidão para comunicar-ЬО.” (UNESCO, 1998, p. 101). 

 

Lastreados nestas bases internacionais, no Brasil foram redigidos dois 

importantes documentos que regulamentam a educação nacional, a LDB 9394/96, e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN´s, os dois editados em 1996. A Lei de Diretrizes 

e Bases, são as normativas legais, que estabelece a organização da educação e não escapa 

ao neoliberalismo como podemos ver em Saviani (2007), quando ele discuti a formação 

dos professores em institutos superiores que não integram a pesquisa como princípios 

norteadores.  

Por sua vez, os PCN´s, impregnados pelo “КpЫОЧНОЫ К КpЫОЧНОЫ” МШХШМК Ш 

professor neste eterno processo, aligeirando a sua formação acadêmica, pois se aprende 

“ПКгОЫ ПКгОЧНШ”,  О КТЧНК ЫОТЭОЫК К “КхуШ -ЫОПХОбуШ”, ЦКЬ ЫОПХОЭТЧНШ КpОЧКЬ К ЬuК pЫпЭТМК О 

não a sociedade que o cerca, este elemento configura o neotecnicismo. (ARCE, 2001). 

Tal postura enfadonha, naturaliza os processos educacionais, ou seja, não existem 

confrontações ou transformações, a neutralidade da educação é uma dado a priori. 

Eliminando que todo o sistema escolar, a educação e seus correlatos são resultado de 

processos sociais e históricos. 

Saviani (2007) ainda é mais crítico, e diz que todos estes processos conduzem a 

uЦК “pОНКРШРТК НК ОбМХuЬуШ”, КШ ЭЫКгОЫ pКЫК К ОНuМКхуШ КЬ ЧШхõОЬ НО CКpТЭКХ HuЦКЧШ, 

através do neoprodutivismo, que se expressa através da implementação de ações mais 

eficientes e obtenção de índices positivos nos sistemas educacionais, jogando o aluno e o 

professor no mar da competição e da meritocracia. O autor entende ser as concepções 

trazidas pela Unesco como forma de colocar o professor alienado do processo de 

construção social e o aluno como um ser pautado pelas leis do mercado e sujeito a uma 

escola que o inclui, ao estar dentro da escola, mas o excluí, visto que a qualidade do 

ensino é baixa e ele não se encaixa na vida produtiva. 
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Contudo, outros autores como Moran; Masetto; Behrens (2000), apontam para 

outros caminhos, mostrando a necessidade de mudanças, a construção como diz o título 

НО uЦК “ЦОНТКхуШ pОНКРяРТМК”, ЬОЦ ОЬЭКЛОХОМОЫ uЦК МЫíЭТМК КШ ЦШНОХШ ЧОШХТЛОЫКХ, ОХОЬ 

buscar alternativas dentro do modelo para construir um processo de ensino/aprendizagem 

integrado ao novo modelo de sociedade. E apontam uma interpretação ás orientações da 

UNESCO: 

Aprender a conhecer: Sentido inicial da educação, aprender os processos, aquilo 

que foi produzido, sempre de maneira critica. 

Aprender a fazer: Produzir e produzir-se, não apenas reproduzir, fazer e tão 

importante quanto conhecer, as máquinas desoneram gradativamente o fazer mecânico 

do homem e por isso devemos ter um fazer mais crítico. 

Aprender a viver juntos: Conviver, viver em redes, aprender que é importante 

colaborar e não simplesmente competir, estar e aproveitar o que pode ser produzido em 

conjunto, respeitar, ver e entender as diferenças e que justamente por sermos diferentes é 

que vivemos juntos, aliando as especificidades de cada um nas suas múltiplas 

inteligências para formar o todo. 

Aprender a ser: Ser um indivíduo autônomo, que toma decisões e sabe escolher, 

entender-se como um elemento parte do todo, e justamente dai ser a sua força. (MORAN, 

2000). 

A didática no fim do séc. XX e início do séc. XXI enfrentas estas problemáticas 

que cabe ao professor e alunos enfrenta-las cotidianamente. Tais modelos culminaram em 

2016 com a apresentação do PLS 193/2016 (SENADO FEDERAL, 2016), conhecido como 

“EЬМШХК ЬОЦ PКЫЭТНШ”. TКХ pЫШpШЬЭК ц ОбКЭКЦОЧЭО К МuХЦТЧсЧМТК НШ pЫШМОЬЬШ НО КЯКЧхШ 

neoliberal. 

Por tal projeto, a Escola é apenas um local para transmissão dos saberes puros, 

acreditando mais uma vez nas neutralidades, sem que se discuta, aqui torna-se mister 

emergir as finalidades discutidas por Chervel (1990). Afinal a criação da Escola cumpre 

uma finalidade, existe um motivo que justifique a sua existência, e não é apenas conteúdo. 

No PLS 193/2016 (SENADO FEDERAL, 2016), é possível perceber com clareza 

as marcas de uma educação formadora exclusivamente para o mercado, excludente e 

КЭЫКЬКНК, Уп ЪuО pЫОМШЧТгК ТЭОЧЬ НО МКЫпЭОЫ ЫОХТРТШЬШ, “AЫЭ 2º, ТЭОЦ VII - direito dos pais a 
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que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas 

próprias convicções.” ЪuО ЬОРuЧНШ CСОЫЯОХ (1990, p.14) ОЫКЦ ШЬ ОХОЦОЧЭШЬ МОЧЭЫКТЬ ЧШ 

ЬцМuХШ БIБ, “Há, em primeiro lugar, as finalidades religiosas, fundamentais sob o Antigo 

Regime e, até 1882, na escola pública”, ЦКЬ ЪuО ЫОЭШЫЧКЦ ЧШ ЫОПОЫТНШ pЫШУОЭШ no século 

XXI. 

DОЬЭК ПШЫЦК, ШЬ ЦШНОХШЬ НШЬ “ЧОШ”, МШЦШ НОЬЭКМШu SКЯТКЧТ (2007),  ЫОЭШЦК МШЦ 

fôlego ao ambiente escolar na segunda década do século XXI, emoldurando o que 

pШНОЫíКЦШЬ ЬuРОЫТЫ МШЦШ uЦК pОНКРШРТК ‘ЧОШХТЛОЫКХ’. MКЫМКНК pОХК ЯКХШЫТгКхуШ НШ 

indivíduo em detrimento de suas relações sociais, cabendo unicamente aos seus esforços 

o sucesso e o fracasso. Assim como professores, a própria escola, naufragados ficam à 

mercê do mercado que avança pela educação pública. As práticas dentro de sala aula 

terminam por concretizar discursivamente o neoliberalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – Não escolher, é escolher.    

Por tais considerações é possível compreender o avanço do neoliberalismo nas 

sendas da educação por alguns caminhos: Nos apontamentos de Saviani (2007), o 

processo educativo, tem como uma de suas funções, promover a tomada de consciência, 

por parte de professores e alunos, de suas posições de vítimas de um processo violento, 

injusto e desigual. E desta forma, cabe aos agentes educacionais, com destaque ao 

professor, orientar as suas práticas, a sua didática, para a transformação da sociedade em 

face a construção de um outro modelo social. Nesta leitura o neoliberalismo deve ser 

combatido. 

A outra possibilidade é de caráter compreensivo e não revolucionário. Que 

seriam os caminhos apontados por  Moran; Masetto; Behrens (2000). Sob tal olhar, adotar 

uma postura crítica, enfrentar os desafios da diversidade e da tecnologia na sala de aula, 

são ações que buscar superar outros desafios que não o modelo econômico. Mas sim, a 

dicotomia entre um ensino mecanicista e uma visão holística de educação. 

Exatamente diversa como é a sociedade em rede, é o desafio da didática, e assim 

os agentes participes do processo educacional, ficam imersos nesta problemáticas. E 

apesar de serem integrantes, não são consultados para a elaborações de leis e diretrizes, 

que por vezes atendem a interesses particulares e ao grande capital. Parafraseando Saviani 
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(2007), pКЫК ЬО ЫОПОЫТЫ р НцМКНК НО 70, “UЦ pЫШПОЬЬШЫ МШЦ МКЛОхК ОЬМШХКЧШЯТsta em uma 

ОЬМШХК ЭОМЧТМТЬЭК”, ЭКХЯОг ОЬЭО НТХОЦК ОЬЭОУК ЧШЯКЦОЧЭО pЫОЬОЧЭО, uЦ НОЬМШЦpКЬЬШ ОЧЭЫО К 

geração dos professores e geração dos alunos. De um lado professores que aprenderam o 

discurso da vitimização, de que recebem baixos salários e realizam um péssimo trabalho 

e do outro lado alunos do século XXI ladeados por tecnologia e consumo. A didática não 

escapa a estas contradições, mesmo vítimas deste processo, professores e alunos 

constroem uma educação neoliberal cotidianamente, por meio de suas práticas e 

discussos. 

Com este trabalho buscou-se discutir como o modelo liberal chegou às escolas 

promovendo mudanças nas orientações didático/pedagógicas e que cabe ao professor 

escolher criticamente qual postura adotar. Lembrando que a postura da neutralidade frente 

às mudanças já é uma tomada de posição. Nenhuma prática didática é neutra, e, portanto, 

é função e dever do docente, exercer seu ofício de maneira crítica, tendo consciência do 

seu fazer pedagógico como elemento integrado ao mundo que ele habita. 
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RESUMO 

Este artigo bibliográfico, objetiva verificar os pressupostos habermasianos da ação comunicativa 

a partir das interações no processo educativo enquanto uma prática social, percebendo os 

professores como sujeitos ativos dessa prática e, também, construindo uma reflexão sobre a 

ação comunicativa para o entendimento racional entre os sujeitos envolvidos nesse processo. 

Querendo entender como os pressupostos da ação comunicativa de Habermas podem favorecer 

as interações no processo educativo direcionadas para o entendimento racional constatamos 

que a interação é a base da racionalidade comunicativa, a linguagem promove uma 

compreensão dialógica entre os sujeitos capazes de falar e de agir, fundamentando a razão nas 

relações sociais, no mundo vivido. A razão está na linguagem, na relação intersubjetiva onde ela 

possibilita que o sujeito mostre sua razão para o outro.  
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Palavras-chave: Processo Educativo. Racionalidade. Ação Comunicativa. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O trabalho da escola, sua dinâmica, implica intensa interação entre os sujeitos que a 

constituem, sobretudo, no espaço da sala de aula onde a vivência da prática pedagógica está 

pautada na comunicação. Porém, na atualidade, a escola influenciada pelas demandas sociais 

privilegia o trabalho intelectual, burocratizado, instrumentalizado e distante do mundo vivido. 

Os sujeitos incumbidos de cumprir esse papel, especificamente os professores, atuam apenas 

no cumprimento de calendários, horários e rotinas, enquanto que os alunos permanecem à 

espera do conhecimento indispensável para a formação cidadã vinculada à escola. 

A interação entre os sujeitos do processo educativo é limitada pelas determinações a 

que a escola está submetida. Desse modo, percebe-se que o fracasso escolar é real e muitas 

vezes é atributo de culpa do professor ou do aluno, enquanto que a escola não consegue 

perceber o sentido dado à racionalidade instrumental dos elementos ao alcance do professor e 

dos alunos para superar as dificuldades de interação e, consequentemente, de aprendizagem.    

A interação comunicativa e o entendimento racional na escola é a temática deste estudo 

que teve origem a partir do seguinte problema: como os pressupostos habermasianos da ação 

comunicativa podem favorecer as interações no processo educativo direcionadas para o 

entendimento racional? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica norteada por: Prestes (1996); 

Boufleuer (1997); Muhl (1997); Polenz (1997); Gonçalvez (1999); Bolzan (2002); Moraes (2002), 

dente outros.  

A acepção teórica utilizada partiu da premissa de que os autores selecionados podem 

subsidiar esta pesquisa, proporcionando uma promissora contribuição teórica pra compreensão 

da teoria do agir comunicativo e suas implicações nas interações sócias no processo educativo. 

Sua realização objetivou verificar os pressupostos habermasianos da ação comunicativa 

a partir das interações no processo educativo enquanto uma prática social, percebendo os 
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professores como sujeitos ativos dessa prática e, também, construindo uma reflexão sobre a 

ação comunicativa para o entendimento racional entre os sujeitos envolvidos nesse processo.  

A estrutura do texto compreende um percurso sobre interação, racionalidade e 

comunicação na escola considerando os fundamentos teóricos deste estudo privilegiando a 

abordagem da racionalidade comunicativa de Habermans através de sua teoria da ação 

comunicativa de onde partimos para as interações pedagógicas caracterizando-as no contexto 

social atual e apontando a importância da interação comunicativa para o processo educacional. 

 

A INTERAÇÃO E RACIONALIDADE COMUNICATIVA NA ESCOLA 

 

No contexto social não basta que os indivíduos estejam lado a lado para que estejam 

interagindo. É preciso que haja uma ação compartilhada que os faça conviver, trabalhar, 

estudar, juntos. Interação é uma ação coletiva, executada por vários indivíduos, com vistas a 

objetivos comuns e individuais. 

Interagindo os indivíduos socializam aprendizagens significativas em todas as instâncias 

sociais. A educação não é um ato social exclusivo da escola. É provável até que não seja a 

educação escolar a que mais influência exerce sobre o desenvolvimento dos indivíduos. Porém, 

nos deteremos na abordagem das relações pedagógicas investigando a interação racional na 

escola. 

Autores, como Prestes (1996), Boufleuer (1997), Muhl (1997), Polenz (1997), Gonçalvez 

(1999), Bolzan (2002), Moraes (2002), têm dedicado atenção especial em estudar as proposições 

de Habermans para a construção da racionalidade comunicativa no processo educativo. Esses 

estudos têm apontado evidências de que a escola desempenha seu trabalho para satisfazer 

critérios burocráticos, muitas vezes tecnocráticos, centrando nesse foco o processo educativo. 

Nessa perspectiva, há lugar privilegiado para a tradição cultural deixando o processo 

educativo desprovido das expressões sociais e pessoais assim como de suas contribuições 

contextuais para a ação pedagógica. Na escola, nas relações educativas, a participação dos 

segmentos não é valorizada, uma vez que, há interesse em instrumentalizar a racionalidade 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1709 
 

vigente. Contrapondo-se a esse fazer educativo encontra-se educação na racionalidade 

comunicativa. 

A escola pode a partir do pensamento habermasiano, assumir desafio da proposta de 

racionalidade desse autor considerando a interação como base da racionalidade comunicativa 

e a educação, inserida no mundo da vida, determinante na formação de identidades (PRESTES, 

1996), o estímulo à discussão entre os elementos da escola a partir de argumentos sociais 

(CULLEN, 1999), a construção da pedagogia do agir comunicativo (BOUFLEUER, 1998), o fomento 

da participação democrática (CULLEN, 1999), perceber a escola límpida e idônea (CULLEN, 

2000), prestar crítica a hierarquia de poder indevido (MARTINI, 2000) e problematizar atos 

educativos com questionamentos pertinentes, ativos e críticos (OLIVEIRA, 2000). 

As colocações teóricas supracitadas evidenciam a importância da teoria habermasiana 

nas relações pedagógicas, ou seja, na ação educativa dada na sala de aula entre professor e 

aluno. Martini (2000) entende que a ação educativa precisa valorizar todos os aspectos 

articulados no sistema educacional para a formação humana, compreendendo essa formação a 

partir da racionalidade comunicativa. 

Espera-se que o professor se disponibilize a aprender constantemente, dia-a-dia com seu 

trabalho escolar, interagindo com seus alunos, experimentando, dialogando, criando, 

orientando. A prática pedagógica, consciente, é fundamentada em teoria e é legitimada por 

valores sociais que expressam a conduta coletiva trazendo reflexos na forma de pensar e de agir 

na constituição da cultura, do conhecimento social. 

Habermans (1988) afirma que o conhecimento social resulta de uma desmontagem 

controlada das idealizações em função da complexidade do mundo vivido. Enfatiza, ainda, que 

o discurso por si só não garante condições institucionais, materiais, sociais e pessoais 

necessárias a participação na discursividade, pois há que se contemplar a vontade de 

participação. 

Boufleuer (2000, p. 93) confi aà aà e ist iaà daà atitudeà fu da e talà voltadaà aoà

e te di e to àoà ueà o otaàoàdista ia e toàe t eàteo ia e prática, o que significa dificuldade 

na experiência efetiva de discursividade. Porém, o aproveitamento das oportunidades fáticas de 
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participação simétrica nas interações está, conforme Dallera (2000) para possibilitar 

estreitamento entre estes pólos. 

Percebemos, então, que há necessidade de estabelecer mediações pedagógicas à 

racionalidade comunicativa sem descaracterizar os contextos sociais que circundam a escola. 

Essas mediações são possíveis a partir da apropriação da linguagem especialmente como 

instrumento de comunicação e não apenas de informação. Passemos, então a observar os 

pressupostos habermasianos a cerca da linguagem. 

 

A LINGUAGEM NA TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO DE HABERMANS 

 

A linguagem é aquilo que Habermas toma para sua teoria propondo uma tipologia da ação 

que tenha por base uma compreensão dialógica, relação entre ao menos dois sujeitos capazes 

de falar e de agir, e um modelo de interação social, o agir comunicativo.  

Habermas define que a racionalidade é a capacidade que emerge no ser humano ao agir 

sobre a natureza e interagir (simbolicamente) com os outros, por meio da fala e da ação. É o uso 

do saber, pela fala e pela ação, que torna o ser humano mais ou menos racional, ou até mesmo 

i a io al.à Oà a io alàouàoài a io alà àp edi adoà ue Habermas atribui somente ao ser humano, 

peloà ueàdizàouàfaz à ,àp.à . 

Segundo Habermas, a teoria dos atos de fala faz com que seja possível a construção de 

uma espécie de síntese entre a ação e a linguagem, já que quem fala age e estabelece relações, 

modifica algo no mundo. Ele nos evidencia também que apenas as ações lingüísticas às quais o 

falante vincula uma pretensão de validade criticável são capazes de levar o ouvinte a aceitar a 

oferta contida num ato de fala, podendo assim se tornar eficazes como mecanismo de 

coordenação das ações.  

Nessa trilha, o trabalho docente condiciona ao professor o papel de articular em sala de 

aula as intenções educativas do projeto pedagógico da escola. Esse fazer pedagógico não está 

solto das condições sociais determinantes da escola, embora algumas práticas insistam em 

desconhecer a significação dos contextos vividos.  
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Na atualidade, desenvolvem-se projetos educacionais através de sustentação racional 

frágil e distante da compreensão das possibilidades e limitações da própria racionalidade 

humana. O pensamento, em educação é fragmentado e imediatista para servir uma sociedade 

determinantemente consumista: tudo deve ter utilidade para ser consumido. 

Para Habermas (1990), a educação transforma-se em instrumento da estabilização 

funcional ao tempo em que se coloniza e assume a condição de um instrumental técnico de 

manipulação política e econômica no lugar de um recurso de oposição e de transformação 

social. 

A teoria de racionalidade busca reabilitar a ideia de que existe um sentido universalista 

de razão restabelecendo o seu poder emancipador. Nesse caminho, os argumentos 

habermasianos dizem que o uso da linguagem segue pelo menos quatro níveis de significação: 

o que é dito é inteligível, ou seja, há utilização de regras semânticas inteligíveis pelos outros; o 

conteúdo do que é dito é verdadeiro; o emissor justifica-se por certos direitos sociais ou normas 

que são invocados no uso de idioma e o emissor é sincero no que diz. 

É, portanto, a linguagem que torna os sujeitos universalmente competentes para 

interagirem comunicativamente e, assim, chegarem a um entendimento racional. O 

conhecimento humano consolida-se pela ação linguístico comunicativa, cabendo à linguagem 

assumir a função central no processo de constituição do conhecimento e da própria realidade 

vital, como práxis interativa.  

A concepção de educação comunicativa valoriza atividades para a utilização interativa e 

cognitiva da linguagem, enquanto espaço de construção das verdades e suas dimensões com a 

sociedade. Isto implica uma escola presente na vida da comunidade. 

O desafio lançado aos educadores e educandos é que repensem e mudem sua visão sobre 

o poder e o papel da educação e do próprio conhecimento. Todo produto de uma produção 

deve ser concebido como um saber que lhe dá sustentação. A legitimidade deve provir da 

aprovação pública, pela participação livre e indiscriminada de todos os concernidos. 

A educação precisa rearticular seu vínculo com a racionalidade comunicativa e com o 

mundo da vida, pois o mesmo não se desvinculando totalmente do mundo da vida transforma-
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se, em instância determinada por critérios sistêmicos, e nela conflui a do mundo da vida e a do 

sistema.  

A escola enquanto grupo social atribui a seus sujeitos um papel ou função que é orientado 

pelas ações, pelas regras sociais que organizam seu trabalho e também seu espaço físico. Essa 

organização é intencional e prima pela criação e transmissão de conhecimentos.  

Na sociedade, a escola é uma instituição passível de modificação sempre que houver 

necessidades coletivas de adequação às exigências sociais amplas. No interior da escola, há um 

desprezo dos elementos que estruturam a vida cotidiana e que são indispensáveis para o 

conhecimento e relacionamento humano. 

O relacionamento humano, na escola, torna-se sistematizado. As relações sociais se 

tornam relações pedagógicas e nosso próximo passo é tentar relacioná-las com a ação 

comunicativa. 

 

A AÇÃO COMUNICATIVA NAS RELAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

A razão comunicativa estabelece o valor devido do ser individual, da razão individual ou 

de grupo na articulação das relações conscientes e que as interferências sociais são transmitidas 

para estas relações. Desse modo, vemos que a globalização cultural massifica hábitos e gera 

massificação cultural causando perda de identidade, uma vez que a imposição cultural destroça 

o mundo vivido pelos indivíduos sociais. A linguagem, nesse conflito, é atingida, pois o mundo 

deixa de ser reconhecido pelo indivíduo o que torna estranho articular vivências cotidianas com 

uma cultura alheia. Padronizar a cultura, colonizando o mundo vivido para fundir culturas 

diferentes no mesmo contexto suprime modelos culturais originais em vestígios. 

Segundo Aragão (1997), a linguagem tem como funções promover o entendimento 

mútuo, permitir a coordenação das ações e promover a socialização. A linguagem se desenvolve 

no interior de uma cultura que detém o saber de uma comunidade, sua tradição; sendo assim, 

indivíduos socializados adquirem modelos para o convívio social. Linguagem e cultura 



 

   Anais do XIII Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar e XVI Semana da Pedagogia  
      ISSN: 2236-1383 

Universidade Federal de Uberlândia –  Faculdade de Educação 
Programa de Pós Graduação em Educação – Linha Saberes e Práticas Educativas  

 12 a 14 de setembro de 2016  

 

1713 
 

constituem o próprio mundo da vida, juntamente com as ordens institucionais da sociedade e 

as estruturas da personalidade que pertencem ao mundo social e subjetivo.  

Sendo a escola uma estrutura do mundo da vida, resultante da racionalidade 

comunicativa e responsável pela manutenção das estruturas citadas anteriormente, por meio 

da educação, ao ocorrer alguma alteração social, ou quando impera a razão instrumental, o 

direito e a liberdade dos cidadãos ficam comprometidos. Isso gera, nesse espaço, desinteresse 

e desvalorização do mundo da vida e, com isso, a personalidade também fica comprometida. A 

razão comunicativa exige pensar de forma crítica a responsabilidade de todos os envolvidos no 

processo educacional, de maneira a conduzir para a aprendizagem e ao mesmo tempo repensar 

as ações pedagógicas, que abranjam o plano político e social, promovendo a continuação da 

ide tidadeà ultu alà doà sujeito.à “egu doà Ha e asà ,à p.à ,à Oà te idoà dasà açõesà

comunicativas alimenta-se de recursos do mundo da vida e é, ao mesmo tempo, o médium 

at av sàdoà ualàseà ep oduze àasàfo asàdeàvidaà o etas .à 

A razão pode ser pensada como resultado da aprendizagem, uma vez que a escola prepara 

para a competência racional, dependendo, porém da articulação do discurso pedagógico 

adotado. A racionalidade, por sua vez, pode ser traduzida como forma de conhecer, de 

compreender, de dar razões.  

Em relação ao saber cultural que na escola é expresso em teorias e conhecimentos, 

Habermas (1990, p. 100) se pronuncia: [...]à sem a apropriação hermenêutica e sem o 

aprimoramento do saber cultural através de pessoas, não se formam nem se mantém 

tradições .  

Na escola, instituição social inserida no contexto da sociedade globalizada, a ação 

educativa não está isenta das interferências sociais, nem poderia ser. As relações pedagógicas 

são conduzidas e sistematizadas conforme interesses do projeto político definidor da prática 

educativa da escola. 

Nas relações pedagógicas, tradicionalmente há insistente hábito de apropriação de 

procedimentos ou instrumentos em detrimento da construção de processo do fazer pedagógico. 

O sentido procedimental da razão é supervalorizado porque a educação é finalística, a escola 
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precisa cumprir um currículo, um calendário letivo e a sociedade anseiam por resultados, daí a 

visão imediatista e consumista que toma conta das relações sociais. 

Por outro lado, tem-se a possibilidade de significação da linguagem a partir do sentido 

processual de seu uso. Enquanto razão instrumental reproduz uma cultura globalizada e 

contribui para extinção ou minimização de culturas menos expressivas a razão comunicativa, 

obtida a partir do sentido processual do uso da linguagem, proporciona a real interação entre 

os sujeitos e, a observação de manifestações culturais múltiplas e não mais única. A busca pelo 

diálogo é a marca mais notória desse sentido da razão. 

A interação entre os agentes sociais da educação, ou seja, professores e alunos, carece 

desse sentido processual da razão, já que na relação pedagógica deve objetivar-se o 

envolvimento de todos os agentes em relação de linguagem. Assim, as ações sociais que se 

erigem nesta forma de razão, imbricam na aproximação das pessoas, as quais tendem 

expressamente chegar a um acordo, podendo assim, cooperar entre si. A cooperação favorece 

o processo de ensino e de aprendizagem no sentido que as interações são relevantes entre os 

sujeitos desse processo, há sentido na linguagem de ambos assim como valorização cultural. O 

diálogo construindo nessas interações sociais tem forças para rebater a imposição cultural no 

âmbito da escola. 

Na sala de aula a construção do conhecimento ocorre com os atos de fala permeando a 

troca de experiências entre mundos, nos quais os participantes buscam o entendimento. Nesse 

sentido, Marques (2000, p. 20) diz: 

  

O cotidiano afirma a história como intensidade vivida e, ao recortar uma fatia 

do espaço físico para nele situar o espaço relacional das diferenças e 

interdependências, revela a organização do tempo como condensação das 

relações mediadas por objetos culturais e processos sociais. 

 

Na ação comunicativa de Habermas os participantes não se orientam primariamente ao 

próprio êxito, antes perseguem seus fins sob a condição de que seus respectivos planos de ação 

possam se harmonizar entre si, sobre a base de uma definição compartilhada da situação, sem 

nenhum sentido instrumental. Habermas diz que a racionalidade comunicativa é a capacidade 
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de os sujeitos interagirem em grupo, mediando seus interesses como iguais, coordenando suas 

ações através do diálogo sincero, no qual todos são ouvidos. Predomina o interesse objetivo do 

grupo. 

O autor compõe o mundo da vida por cultura, sociedade e personalidade. A cultura é a 

fonte do saber implícita em cada diálogo, própria de cada sociedade. Sociedade é a integração 

de normas para submissão dos indivíduos e personalidade é a contribuição única de cada 

indivíduo que depende dos seus atos de fala. 

No mundo da vida o diálogo tem a essência da racionalidade comunicativa. Porém, a 

colonização desse mundo da vida significa invasão da racionalidade instrumental onde impera a 

racionalidade comunicativa. Essa, como toda outra colonização, conduz a patologias nas 

interações sócias que só serão sanadas pelo (re) estabelecimento da racionalidade 

comunicativa. 

A espontaneidade, probabilidade, economicismo, pragmatismo, fé, confiança, 

generalização de juízos provisórios e imitação são alguns conhecimentos do mundo da vida que 

contribuem para a formulação de julgamentos que devem estar sempre em interação dinâmica 

com a realidade. Porém, na escola através das relações pedagógicas, acontece uma cristalização 

desses saberes. 

Apontamos a interação comunicativa como uma possibilidade que a escola pode 

conquistar para superar as limitações oferecidas pelas políticas educativas, especialmente 

aquelas que direcionam e enquadram as relações pedagógicas em medidas burocratizadas do 

processo educativo. 

A partir da distinção entre tipos de razão que interferem na ação dos atores sociais, logo, 

dos sujeitos do processo educativo, podemos ressaltar a importância do mundo vivido, das 

relações sociais neste mundo e do diálogo como forma de rebater a submissão cultural e à 

padronização do conhecimento.  

É necessário que linguagem utilizada no diálogo nas atividades escolares privilegie a 

participação de todos, prevalecendo como forma de manifestação dos sentimentos 

democráticos e que influencie, fiscalize e organize ações em prol da construção de uma 

sociedade de iguais. 
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A teoria habermasiana não trata especificamente da interatividade, mas atribui 

importância para a interação, enquanto princípio comunicativo correlacionado ao diálogo no 

processo de entendimento. Percebemos a partir desses enunciados que a interatividade é 

desdobramento do processo de interação.  

A interação motivada o mudança de atitudes comunicativas para atividades 

comunicativas. E quando a interação parte de uma base dialógica condizente para o 

entendimento entre dois pólos distintos, o desdobramento facilita a efetivação de processos 

simbólicos mediados pela linguagem, fundando interatividades que podem se cruzar e se 

interconectar nos ideais das ações comunicativas. 

A comunicação permeia verdades que ultrapassem esquemas políticos globais, 

propiciando um espaço público que articule a coordenação de ações racionais, comuns ao 

coletivo, tal como Habermas idealiza. 

Comunicação implica ter capacidade de situar-se perante a diversidade cultural; significa 

respeitar o ouvinte oportunizando-lhe participação no processo de construção dos sentidos. O 

agente da comunicação é, por essência, o sujeito universal por ter o direito de conferir 

significado à sua existência, partilhando-a com a experiência do outro e construindo novos 

sentidos em seu contexto de mundo. É assim que a sociedade da comunicação é o campo de 

atuação do sujeito universal. 

É verdade que os processos educativos, fundados em instituições resguardadas pelo 

Estado, não podem desprender-se do mundo dos sistemas. Mas, também não podem perder os 

horizontes emancipatórios da ação comunicativa em seus currículos, suas tendências 

pedagógicas, seus projetos educativos.  

A interação permeia planos de ação diversificados porque pode fazer parte de ações 

estratégicas e de ações dramatúrgicas, fazendo ascender a figura de um ator social como, é o 

professor. Seja como for, a interação coordena capacidades para interligar as pessoas, mas só 

se faz valer para a ação comunicativa quando suscita relações intersubjetivas no processo 

gerador do diálogo, haja vista que este media a conjunção de saberes e fazeres em função de 

um processo racional de compreensão. 
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É assim que a interação faz o agir comunicativo posicionar o nexo interno entre sociedade 

e razão, evidenciando processos coercitivos que causam distorções na comunicação e na 

correlação com a reprodução social da vida. Dessa maneira, Habermas diz que a comunicação 

assume uma importante e desafiadora missão: gerar concepções emancipatórias, promovendo 

formas cognitivas de interação que superam o ajustamento das vontades individuais. 

A racionalidade da ação comunicativa aponta para a prática da argumentação, 

desempenhando, nos processos da aprendizagem, a desconstrução do conhecimento 

tradicional. Na perspectiva da ação comunicativa, cada indivíduo é dotado da capacidade de 

aprender, e esta aprendizagem, partilhada e ampliada coletivamente, forma o potencial 

cognitivo das sociedades.  

Passando por fases em seu desenvolvimento, a aprendizagem condiz com a lógica da 

evolução social, estimulando e sendo estimulada pelas estruturas internas do mundo da vida, 

através da lógica da racionalidade comunicativa. Para Habermas, essa racionalidade consiste na 

abertura dos horizontes de aprendizagens coordenadas pela comunicação. Com isso, podemos 

dizer que o conceito de ação comunicativa subtende a aprendizagem reflexiva. Esse processo 

exercita a formação discursiva, estruturando a fala através de princípios organizacionais que 

permitem avaliar as diferenças entre questões teóricas e práticas e permitem, também, 

transcender o aprendizado não reflexivo (HABERMAS, 1980).  

Numa sociedade de aprendizagem não reflexiva, não há espaço para as considerações da 

prática discursiva, predominando um sistema de educação ligada à tradição. Portanto, a razão 

comunicativa, para Habermas, faz parte de um construto cognitivo relacionado à valorização 

dos saberes e à construção do conhecimento. Sendo assim, a comunicação desprende-se da 

compreensão de processo técnico e assume uma estrutura racional conectada com os espaços 

nos quais as ações assumem atividade. Essas atividades são germinadas no interior das 

interações lingüisticamente mediadas, construindo pretensões de validade que se normatizam 

segundo critérios críticos de interesses comuns.  
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CONCLUSÃO 

 

No percurso deste estudo percebemos que a linguagem pode coordenar atividades 

propiciando não somente a ligação entre escolas, instituições, associações, movimentos sociais, 

mas, especialmente entre os indivíduos envolvidos, estabelecendo, assim, a comunicação.  

A concepção de educação comunicativa valoriza atividades para a utilização interativa e 

cognitiva da linguagem, enquanto espaço de construção das verdades e suas dimensões com a 

sociedade. Isto implica uma escola presente na vida da comunidade e na construção do 

conhecimento.  

As interações pedagógicas pautadas na educação comunicativa entram em sintonia com 

os pressupostos habermasianos do agir comunicativo, tornando a relação professor-aluno 

fecunda de possibilidades, interativa e cognitiva que posicionam o fenômeno da compreensão 

entre o agente comunicativo e o mundo.  

A linguagem, conforme os escritos de Habermans fundamenta a razão comunicativa no 

contexto interpessoal, cultural e social. A educação, em seus princípios básicos, é 

fundamentalmente uma ação social nutrida pela interação e, enquanto ação social e 

comunicativa contempla a interação num processo evolutivo formado a partir da capacidade de 

aprendizagem do sujeito pode levar a sociedade a dispor de um potencial cognitivo coletivo.   

Os pressupostos habermasianos em sua teoria do agir comunicativo são aplicáveis no 

processo educacional para superar uma tradição de massacre cultural, de desvalorização do 

mundo vivido. A comunicação habermasiana, além de ser conjugada como recurso para a 

reflexão, para a superação dos determinismos e para o desenvolvimento cognitivo, atenua o 

desafio de abrir clareiras sobre as formas do pensar e do aprender. Assim, o cultivo evolutivo do 

agir comunicativo pressupõe a educação como o processo aglutinador das atividades que 

almejam propiciar a emancipação humana. 

A racionalidade é a capacidade que emerge no ser humano ao agir sobre a natureza e 

interagir (simbolicamente) com os outros, por meio da fala e da ação. Essa racionalidade 

fundamenta e expressa, pela fala e pela ação, os diferentes saberes dos sujeitos adquiridos ao 
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longo da vida. Há estreita relação entre racionalidade e saber e, ainda, a racionalidade tem tudo 

a ver com a forma como os sujeitos, capazes de linguagem e de ação, fazem uso desse saber. É 

o uso do saber, pela fala e pela ação, que torna o ser humano mais ou menos racional, ou até 

es oài a io al.à Oà a io alàouàoài a io alà àp edi adoà ueàHa e asàat i uiàso e teàaoàse à

hu a o,àpeloà ueàdizàouàfaz à ,àp.à . 

Habermas guarda à linguagem um posto especial em se tratando de ações humanas que 

se transformam em relações sociais. Ela deve se estabelecer como a máxima referência em 

todas as relações/discussões racionais Para ele, as interações interpessoais que se estabelecem, 

são de grado, mais amplas e profundas, quando estabelecidas e articuladas através do diálogo. 

Linguagem e razão andam juntas, à medida que uma deve pressupor a existência da outra para 

o cumprimento da racionalidade comunicativa. 

Dando sentido à inquietação inicial deste estudo percebemos que os indivíduos, atores 

das relações sociais, que, em se tratando de relações pedagógicas são o professor e o aluno 

devem buscar com o diálogo, a interação comunicativa, precisam aprender mais do que falar, 

precisam sobretudo ouvir.  

A ação comunicativa é muito necessária na sociedade atual e, sobretudo é indispensável 

à relação pedagógica, uma vez que a escola tem sido isolada da dinâmica social embora seja nela 

onde tal dinâmica se expresse com todo peso que gera exclusão, descriminação e desvalorização 

dos pares. A linguagem promove ação comunicativa e a partir da linguagem professores e alunos 

podem estabelecer atividades reflexivas, construídas de forma crítica, sistemáticas e 

coletivamente. Esse processo condiz com um sentido habermasiano de racionalidade 

comunicativa. 
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Resumo 
Este trabalho tem como propósito discutir uma experiência realizada no Curso de 
Ciências Biológicas de uma Universidade Federal, durante a qual a linguagem 
cinematográfica foi utilizada como mediadora para reflexões sistemáticas na formação 
inicial docente.  Esta abordagem metodológica visava oportunizar aos licenciandos a 
análise e a reflexão acerca da profissão docente retratada em alguns filmes. 
Caracterizamos este estudo como qualitativo, durante o qual investigamos as 
percepções de três alunos relativas ao trabalho desenvolvido envolvendo textos que 
abordavam correntes filosófico/pedagógicas e os conceito-imagens no âmbito da 
linguagem fílmica de três obras. Nossas análises, sob a perspectiva do interacionismo 
interpretativo, indicam que ao relacionar os estudos teóricos sobre a prática docente e 
sua representação cinematográfica, os licenciandos são capazes de aprofundar temas 
tais como, o papel do professor, da escola e do aluno, debatendo e refletindo 
criticamente sobre os vários aspectos da profissão docente com seus pares, 
evidenciando avanços de cunho epistemológico.     

Palavras-Chave: Formação docente, linguagem cinematográfica, reflexão sistemática. 

. 

INTRODUÇÃO 

 
Formar professores capazes de atuar de forma consciente, crítica e 

criativa a partir da percepção da complexidade do sistema educacional constitui-

se uma meta presente nas políticas publicas para educação e nos ideário de 

muitos formadores e pesquisadores (ALARCÃO, 1996). Uma meta permeada de 

dificuldades, pois não podemos esquecer que o sistema educacional tem uma 

história cuja construção se dá para além de seus limites, uma história que 

envolve aspectos relacionados à cultura, à filosofia, à sociologia das ciências e 

à antropologia, constituída de aspectos internos e externos ao mesmo. De 

acordo com Villani (2008), o futuro professor precisa não apenas reconhecer este 

sistema educacional nos seus vários aspectos - sociais, políticos, culturais, 

econômicos – como reconhecer-se enquanto parte dele e, portanto, produtor da 
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sua história, corresponsável tanto pela permanência como pelas mudanças do 

mesmo. 

Diante destas perspectivas, vários estudos indicam que a reflexão quando 

capaz de integrar pensamento racional e consciente pode promover o diálogo 

interno e a capacidade de comunicação com os outros, possibilitando a produção 

de conhecimento teórico e contextual (MELLADO, 1998). Nessa linha, Feiman-

Nemser (2001) coloca que quando adotamos o conceito de ensino reflexivo, 

estabelecemos um compromisso como formadores em auxiliar os futuros 

professores a internalizarem, durante sua preparação inicial, as disposições e as 

habilidades para aprender a partir das experiências vivenciadas objetivando 

tornarem-se melhores naquilo que farão ao longo de suas carreiras docentes. 

Para tanto, seria fundamental compreender o desenvolvimento da reflexividade 

como um percurso a ser construído ao longo do curso e para além da formação 

inicial. Nesse âmbito, Lalanda e Abrantes (1996, p.58), lembram que,  

 

(…)  constitui  dever  do  formador  orientar  na  concepção  e  
implementação  de  situações experimentais significativas, 
capazes de fornecerem material para reflexão (…) [e que] é sua  
tarefa  primordial  criar  nos  formandos  a  disposição  para  
refletirem,  criticamente, sobre  a  forma  como  ensinam,  numa  
perspectiva  de  desenvolvimento  profissional permanente.  A 
reflexão que  deve  ocorrer,  por  conseguinte,  antes,  depois  e  
durante  o ato educativo.  

 

 

Para alcançarmos tal objetivo, pensamos que os elementos 

desencadeadores da reflexão devam ser oportunizados aos alunos por meio de 

situações motivadoras de investigação e análise, tanto de natureza teórica 

quanto prática, incluindo aquelas que são representações desta prática.  Como 

no caso das representações sobre a escola, o papel do professor e dos alunos 

apresentados em obras cinematográficas específicas. Pois, de acordo com 

Vanoye e Goliot-Lété (1994), os filmes podem se constituir como instrumento 

para o exercício da reflexão, na medida em que operam escolhas, constroem no 

real e no imaginário um mundo possível que mantém relações complexas com o 
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mundo real, que pode ser, ou  seu  reflexo ou  sua  refutação, constituindo assim, 

um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do mundo que lhe é 

contemporâneo. Mayrink (2007) destaca que os filmes, além de ferramentas com 

as quais o aluno tem familiaridade, pode proporcionar elementos relevantes para 

discussão da prática pedagógica dos professores em formação, já que possui a 

capacidade de construir um mundo que mantém vínculos complexos com a 

realidade da sala de aula.  Desta forma, um  filme  poderia  desencadear 

processos  reflexivos  nos futuros professores  sobre as semelhanças  ou  

diferenças  entre  esta  realidade  vivenciada  por  eles  e  aquela  representada  

na  tela.  

Neste trabalho, objetivamos discutir uma abordagem metodológica que 

aliou a leitura e discussão de textos específicos com a linguagem 

cinematográfica relativa à profissão docente na formação inicial de professores. 

Os questionamentos sobre a efetividade dessa proposta no desencadeamento 

de reflexões em torno da profissionalidade docente nortearam as discussões da 

pesquisa. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

De acordo com Silva (2007), o cinema, a sociedade e a educação estão 

intimamente interligados, na medida em que esta arte constitui-se como um 

reflexo da temporalidade histórica, social e cultural, sendo capaz de influenciar 

a formação de opiniões e o comportamento das pessoas. Segundo a autora 

(2007, p. 53),  

O cinema traz possibilidades infinitas, no sentido de promover a 
contemplação de valores, a partir dos pontos de vista político, 
estético e ético. (...). Se foi criado, em princípio, para exposições 
científicas e, depois, aproveitado para fins lucrativos por uma 
burguesia ascendente e ávida de lucros, não significa que não 
possamos tomar tal invenção e transformá-la em um recurso 
educativo de grande poder.  
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Dentro desta perspectiva, Alves (2010), nos diz que a arte cinematográfica 

é capaz de sintetizar as mais diversas manifestações estéticas do ser humano, 

pois facilita a apreensão de categorias e conceitos a partir da reflexão sobre o 

que já sabemos a respeito  das imagens retratadas, bem como desenvolver, por 

meio de insights, um conhecimento novo do ser social.  

Neste sentido, Martin (2009) explica que o cinema é um dispositivo que 

expressa uma multiplicidade de sentidos da realidade, que podem ser 

apreendidos pela capacidade de percepção das pessoas, com base em seus 

sentidos e na leitura que realizam das proposições gestadas pelo 

idealizador/produtor/diretor veiculadas por meio da obra cinematográfica, a partir 

de seu contexto cultural e de suas histórias de vida. O mesmo autor esclarece 

que, para que haja a compreensão pelo espectador do sentido da imagem, é 

necessário que ele desenvolva uma atitude estética a fim de desvelar o 

significado que as imagens expressam, mantendo a distância necessária para 

distinguir a realidade objetiva da representação, com consciência crítica. 

Segundo Martin (2009), somente sob esta condição, a imagem é de fato 

percebida como uma realidade estética e o cinema torna-se  uma arte e não 

apenas uma mera distração.   

Reconhecendo esta condição artística do cinema, Martin (2009) ressalta 

a capacidade que o cinema tem de influenciar a todos quanto lhe assistam, por 

meio das imagens sonoras em movimento que passam a constituir uma profícua 

e complexa linguagem, como um artefato cultural no qual as narrativas sociais 

estão presentes nas narrativas cinematográficas, carregadas de identidades 

formuladas por modos de ser, agir e pensar estereótipos. Corroborando com esta 

ideia Ellsworth (2001, p. 16) afirma que, 

“[...] um filme é composto, pois, não apenas de um sistema de 
imagens e do desenvolvimento de uma história, mas também de 
uma estrutura de endereçamento que está voltada para um 
público determinado e imaginado”. Ao articular o mundo real e o 
mundo da ficção, o cinema cria imagens que se encarregam de 
transmitir uma ideia sobre a realidade em determinado contexto, 
de forma que “a representação é sempre mediatizada pelo 
tratamento fílmico”.  
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Assim, somente quando conseguimos perceber essa estrutura e os 

estereótipos constituídos intencionalmente nessas produções cinematográficas, 

seremos capazes, de acordo com Ellsworth (2001), de particularmente mudar, 

influenciar ou até mesmo controlar e também subverter a resposta do espectador 

a um filme específico.  

No caso dos estereótipos relativos à profissão docente, percebemos que 

a figura do professor está presente nos mais diversos artefatos culturais e tipos 

de textos (histórias da literatura infantojuvenil, filmes, revistas pedagógicas, 

peças publicitárias, cartuns, entre outros), contribuindo para a constituição da 

imagem social da profissão docente. Fabris (2010), coloca que existem imagens 

de professores e professoras amorosos, competentes, abnegados, heróis, 

maquiavélicos, marcados pelos mais diferentes estereótipos presentes nas mais 

variadas obras cinematográficas. Muitas vezes, estes filmes retratam um 

professor vocacionado, como detentor de um “dom” quase místico, relacionado 

a qualidades especiais para a ‘missão’ de ensinar, de se doar, enfim, o 

magistério como sacerdócio. Surge dessa imagem construída o que a autora 

denomina como “pedagogia do herói”, uma espécie de pedagogia da salvação, 

que une a disciplina e a correção ao carisma e afetividade, mas que no fundo 

seria uma tentativa de regulação cultural, marcada pela colonização de 

identidades fundamentadas nos padrões ideais de professores e de alunos 

estabelecidos por uma representação inatingível. 

As marcas da raça, da classe, da etnia, da religião, da 
sexualidade, etc., sob o olhar de um artefato cultural – neste 
caso, o cinema hollywoodiano, que possui um poder colonizador 
tanto do ponto de vista econômico quanto cultural –, são 
representadas e narradas objetivando o controle e a regulação 
cultural. Essa colonização cultural define um padrão de 
identidade como “o melhor”, “o verdadeiro”, e tudo que foge dele 
é tido como “excêntrico”, “exótico”, “anormal”. A pedagogia 
praticada por esses mestres das escolas hollywoodianas nos 
aponta para um modelo: a pedagogia do herói, que funciona 
nesses filmes como o padrão regulador e colonizador das 
identidades para o magistério e das pedagogias que devem ser 
desenvolvidas nas escolas (FABRIS, 2010, p.234) 
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Esta pedagogia do herói atrelada à identidade docente está centrada no 

sucesso do professor-protagonista, que exige uma desestruturação, porque 

segundo Rose (1998 p.23)  

 

(...) o professor não é a forma sob a qual a pedagogia se 
apresenta a nós, a pedagogia não é a expressão da 
individualidade empírica, mas sim a realização de seu discurso, 
de suas regras, de seus campos discursivos institucionalizados.  

 

Torna-se necessário, então, problematizar e desnaturalizar as imagens 

contidas nestas imagens que trazem a pedagogia do herói, para se pensar em 

outras representações docentes. Portanto, segundo  o autor, é preciso apropriar-

se do cinema como linguagem audiovisual capaz de mediar e contribuir no 

processo de formação da identidade do futuro professor. Para tanto, seria 

necessário promover o cinema como uma experiência crítica, indo além da mera 

exibição fílmica, criando por essa nova prática metodológica uma consciência 

crítico-reflexiva que permita a contraposição e o diálogo entre a realidade 

educacional e os personagens da ficção que representam as problemáticas da 

área, visando uma formação que vá além dos modelos inatingíveis e ineficazes 

que algumas representações trazem ideologicamente para eles.  

Pois, percebemos que nossos licenciandos estão imersos em uma cultura 

coletiva que define significados e sentidos particulares e individuais. Goyes 

(2004) coloca que o sujeito, marcado pela cultura na qual se insere, assume um 

papel fundamental na atribuição de significados e consequente interpretação da 

imagem, pois é ele quem aproxima o conteúdo cultural da imagem de seu 

modelo original. Pode-se assim, abrir-se o caminho em direção à reflexão por 

meio da releitura  da  imagem  à  luz  da compreensão  de  mundo  que  

caracteriza  a  realidade  em que  vive  o  sujeito  – no caso, a realidade em que 

vive o professor em formação. 

Torna-se, portanto, necessário apropriar-se do filme como linguagem 

cinematográfica capaz de mediar experiências critico-reflexivas, que de acordo 

com Alves (2010,  p.12),  implica em,  
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[...]  elaborar  metodologias  pedagógicas  capazes  de  ir  além  
da  mera exibição  do  filme  e  inclusive,  da  mera  discussão  
entretida  da  narrativa fílmica, [...] ir além da tela no sentido de 
criar por meio de uma nova prática [...], um novo espaço de 
produção de conhecimento crítico apropriado pelos sujeitos-
receptores, que são sujeitos-produtores de uma consciência  
crítica do mundo. 
 

No âmbito da formação inicial docente, ao utilizar-se filmes como um 

elemento desencadeador da reflexão, por sua natureza ficcional, pode-se 

promover, segundo Alves  (2010) um distanciamento saudável do contexto 

observado, ampliando  a capacidade de percepção dos sujeitos por um lado, e 

por outro, evitando que o licenciando se sinta constrangido ao fazer críticas ou 

manifestar ideias que não coincidem com a prática pedagógica representada. 

Além disso, Mayrink (2007) coloca que os filmes, por seu vasto repertório e 

procedências, podem ampliar o escopo cultural dos professores, permitindo 

análises comparativas dos contextos educativos no qual se inserem as  

personagens,  possibilitando  o estabelecimento  de  conexões  com  a  realidade  

escolar  brasileira.   

 

 

METODOLOGIA 

 

Nossa proposta metodológica fundamenta-se na abordagem qualitativa, 

como um estudo de caso na perspectiva interpretativa. Para Denzin e Lincoln 

(2006), um estudo de caso realizado nessa perspectiva, pretende apreender as 

subjetividades, no qual, o pesquisador se interroga sobre o significado e o 

sentido que as realidades vivenciadas têm para os sujeitos em questão.  

Nessa linha, o contexto estudado foi a disciplina Metodologia de Ensino, 

componente curricular do curso de Ciências Biológicas de uma Universidade 

Federal, durante a qual foi proposta uma atividade que aliava a teoria sobre 

correntes pedagógicas (diretiva, não-diretiva, construtivista) e epistemológicas 
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(empirismo, apriorismo e construtivismo) em textos, a três obras 

cinematográficas: A voz do coração(Les Choristes, França, 2004);Sociedade dos 

poetas mortos (Dead Poets Society, USA, 1989); A Escola da Vida (School of 

Life, USA/Canadá, 2005). Após leituras e discussões teóricas, foi proposto que 

os alunos contextualizassem os marcos teóricos estudados com as 

representações da profissão docente nas obras indicadas, por meio da 

linguagem cinematográfica baseada em conceitos-imagem (CABRERA, 2006). 

Os dados para análise foram obtidos por meio das narrativas escritas de 

três sujeitos (Jonas, Mariane e Lorrane), que foram escolhidos como 

representantes dos 21 alunos que fizeram a atividade, de acordo com a riqueza 

de sua produção por nós percebida.          

 Analisamos nossos dados de acordo com os núcleos de sentido extraídos 

de suas narrativas, sob a perspectiva do interacionismo interpretativo (DENZIN 

e LINCOLN, 2006). 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

 Pensamos que a linguagem fílmica, feita de imagens e sons, está repleta 

de possibilidades narrativas, que ganham força tendo como suporte nossa 

memória cultural e social, fazendo desses elementos não apenas parte da 

imaginação, mas conteúdo imprescindível para produção de sentidos. A 

proposta da atividade anteriormente mencionada levava em conta que numa 

análise de filme o imaginário nos permite a catarse, possibilitando a identificação 

com determinados personagens. Morin (1997), ao estudar os mecanismos da 

cognição humana, com os quais o homem abstrai a realidade para representá-

la no pensamento, identifica um processo psicológico de projeção/identificação 

na relação que o espectador estabelece com as imagens cinematográficas. 

Segundo o autor, esse movimento é o que possibilita nos colocarmos no lugar 

do outro, experimentando assim suas sensações. Portanto, nosso intuito foi 

provocar uma reflexão orientada, levando em conta o envolvimento do 

licenciando com relação aos seus valores estéticos e éticos. Para tal, aplicamos 
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primeiramente a técnica de painel integrado trabalhando textos sobre modelos 

pedagógicos e epistemológicos da prática docente, no segundo momento 

passamos para análise das obras cinematográficas e suas inter-relações com a 

literatura discutida, passando em seguida para o debate com os pares, e 

finalizando individualmente com o registro de cada licenciando sobre suas 

compreensões a respeito das intertextualidades da experiência vivida em 

contraste com a leitura da vida real. 

 O representante do grupo que discutiu o filme A Voz do Coração, 

ponderou em sua narrativa que,  

 

O presente trabalho foi de grande valia para minha formação 
tanto profissional, como pessoal, pois através desse trabalho foi 
possível ver de uma forma mais humana, o comportamento das 
pessoas e a evolução do pensamento, ressaltando a importância 
de analisar o ambiente social em que cada um vive, as pessoas 
com quem se relacionam e a realidade local. 
 O estudo sobre os métodos pedagógicos e sua evolução, 
ressaltando o processo de mudança explicita o dinamismo nos 
processos educativos, em busca de uma melhor compreensão e 
adaptação ao aluno. Isso me fez refletir sobre as antigas falhas, 
que se repetem ainda hoje, devido à ausência do estudo das 
antigas políticas pedagógicas. (Jonas) 
 

 Percebemos aqui, que o licenciando faz uma alusão direta à contribuição 

da atividade proposta para sua formação, evidenciando que refletiu sobre o 

contexto atual e aquele retratado no filme relativo à pedagogia da época. Este 

poderia ser um indicio de que ele tenha relacionado os aportes teóricos à 

linguagem cinematográfica, refletindo critica e conscientemente a respeito das 

experiências retratadas e seu correspondente atual. Para Freire (1979), é essa 

consciência reflexiva que  torna  possível  aos  homens  uma  reflexão crítica 

sobre seus próprios atos, pois ela busca interpretar os problemas com base em  

princípios  autênticos  de  causalidade. 

 A licencianda que trabalhou com o filme Sociedade dos Poetas Mortos, 

colocou que, 
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O filme “Sociedade dos Poetas Mortos” foi de grande 
importância, pois nos faz perceber o quanto o papel do  
professor  perante  os  alunos  é  importante, pois como educador  
este  deve  estimular  a  formação  dos  cidadãos,  e  mais  que  
isso;  que  sejamos críticos, criativos e pensadores.  E não tratá-
los como um simples pedaço de papel em branco que você 
escreve e assim fica. O aluno deve questionar, dar opiniões e 
pesquisar, para que seu conhecimento não fique apenas  no que 
foi dito, até porque o tempo que é concedido ao professor é 
pouco para tamanho conteúdo.(Lorrane) 
 

 Nesse caso observamos que houve uma apropriação das leituras prévias 

que aparecem nas críticas, E não tratá-los como um simples pedaço de papel em 

branco, e, que sejamos críticos, criativos e pensadores, que podem ser indicadores 

do estabelecimento de relações entre as práticas observadas nos filmes e as 

teorias analisadas. O que pode validar a experiência representada no filme como 

vicária, no sentido que Dewey (1967) e van  Manen  (1997)  dão a experiência 

alheia. Os autores colocam ao reconhecer a validade da experiência do outro 

refletindo sobre ela, a ação do outro ganha um  lugar de  destaque  não  menos  

importante  do  que  a reflexão sobre a própria ação.  

 No terceiro filme, A escola da Vida, a licencianda Mariana apresenta 

claramente as inter-relações que estabeleceu entre os modelos pedagógicos e 

epistemológicos discutidos com a experiência docente representada não só na 

obra por ela analisada, mas em todas as outras também. Esse fato demonstra 

uma consciência crítica que vai além da simples reflexão sobre os filmes, mas 

que pondera a respeito da validade metodológica da atividade em si. 

 

Esta atividade serviu para mostrar integrar a teoria na prática, 
pois através dos filmes podemos observar exemplos que 
ocorrem no nosso dia-a-dia. Tivemos a oportunidade de 
observar diversas metodologias que são utilizadas nas escolas. 
Depois de observar todas as apresentações, é possível dizer 
que elas possuem algumas coisas em comum. Uma observação 
importante, é que me todas as apresentações notamos a 
presença da metodologia tradicional, e que em algum momento 
algum personagem era responsável por tentar fazer uma 
mudança na sua instituição tentando implementar uma nova 
prática. 
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Também é bastante visível a presença do Construtivismo em 
todas as apresentações. Vimos que aqueles professores que 
tentaram fazer algo diferente em suas escolas se basearam em 
mostrar aos alunos que eles são capazes de interagir com o 
conhecimento que eles já possuem. O papel do professor neste 
caso era apenas mostrar para eles os melhores caminhos para 
o desenvolvimento das ideias.  
Este foi um trabalho bastante produtivo, pois podemos ver na 
prática tudo aquilo que já havíamos visto em teoria. Acredito que 
o aproveitamento que cada um teve foi relevante para o seu 
aprendizado, e que foi importante para enriquecer o pensamento 
crítico de cada um sobre as metodologias utilizadas nas 
instituições de ensino, além de proporcionar maior entendimento 
sobre a importância de cada metodologia para cada 
época.(Mariane)  

 

Nota-se também que a percepção demonstrada pela aluna é de que a 

experiência visualizada foi considerada de natureza prática (Este foi um trabalho 

bastante produtivo, pois podemos ver na prática tudo aquilo que já havíamos visto em 

teoria), e não apenas uma representação de uma prática. O que reforça a visão 

de Napolitano (2009, p. 15), de que a experiência cultural e estética do cinema 

vai além de qualquer metodologia de análise dos filmes e que o ato de assistir a 

um filme é uma experiência formativa em si e por si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa proposta neste trabalho foi investigar se, uma abordagem 

metodológica envolvendo teorias didático/pedagógicas e sua representação em 

filmes, poderia desencadear processos reflexivos indicadores de uma 

reflexividade consciente e crítica que implicasse em avanços epistemológicos 

sobre a profissão docente. Vimos que esta atividade demonstrou que os filmes 

são, de fato, potencializadores de reflexões e debates, pois possibilitam ao 

licenciando abarcar  aspectos  metodológicos, axiológicos, culturais, políticos e 

didáticos na  análise  da representação do  trabalho  docente  na  sala  de  aula. 

Portanto, pensamos que atividades que envolvam a linguagem cinematográfica, 

além de atrativas e motivadoras, podem se constituir como forte aliado  na  
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abordagem  dessas  questões formativas,  servindo  para  mediar  a  discussão  

referente  à  formação  cultural  e profissional do futuro professor. 
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