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COLÓQUIO DOCÊNCIA E  
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

O Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica – 
CODDEBA é um evento nacional, bianual, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na Educação Básica 
– Diverso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduc, da Universidade do Estado da Bahia 
– Uneb. O CODDEBA nasceu a partir dos resultados de pesquisas e 
ações realizadas com professores/as da Educação Básica, os quais 
apontavam a necessidade de criar espaços de autorias docentes 
construídas a partir de outra política de conhecimento a ser produzi-
da na relação Universidade/Escola Básica. Com isso, decidimos criar 
um evento que pudesse ser um espaço de rede colaborativa e forma-
tiva em que os/as docentes da Educação Básica partilhassem desde a 
concepção até a avaliação, publicação e publicização dos resultados 
e produções oriundas deste trabalho. 

Assim, em outubro de 2013, realizamos nossa primeira edição 
com a discussão sobre Profissão docente na contemporaneidade que 
buscou promover reflexões acerca da profissionalização docente nos 
diversos espaços educativos que compõem a Educação Básica. A se-
gunda edição do Colóquio aconteceu em 2015, com a discussão do 
tema Políticas, práticas e Formação, em que o debate foi produzido a 



partir das políticas públicas e das redes colaborativas e formativas da 
Educação Básica. 

A partir de 2015, o Grupo de Pesquisa Diverso iniciou a pes-
quisa Profissão Docente na Educação Básica da Bahia1 que tem como 
objetivo principal cartografar a profissão docente na Educação Básica 
do Estado, a partir de mapeamento do perfil socioprofissional dos/as 
docentes (dimensões sociodemográfico e cultural, formação, condi-
ções de trabalho docente, atuação profissional e participação político/
sindical) e das experiências pedagógicas produzidas na relação com a 
diversidade. Com este objetivo, em 2017, realizamos a terceira edição 
como tema Diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, cujo 
objetivo principal foi promover espaços de socialização de pesquisas, 
discussões e experiências pedagógicas que articularam igualdade e 
diferenças atravessadas pelos distintos espaços e tempos da formação 
docente. O evento inspirou-se nas discussões que se desenhavam no 
âmbito nacional de alteração e/ou de aprofundamento das políticas 
públicas educacionais que foram apresentadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, na 
Base Nacional Comum de Formação de Professores – BNC, nas políticas 
afirmativas, entre outros.

Neste sentido, levando em consideração os debates e produ-
ções acadêmicas originários das distintas Universidades do país e de 
experiências pedagógicas da Educação Básica, em 2019 começamos 
a elaborar o IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, 
com o tema Profissão docente em questão, a ser realizado em maio 
de 2020. Para nossa grande e triste surpresa, fomos surpreendidos/
as por um vírus que nos impôs outras formas de (sobre)viver. Desse 
modo, o atual cenário educacional, político e sanitário no Brasil nos 
convocou a reconfigurar nossas vidas, nossa profissão, nosso cotidia-

1  Pesquisa financiada pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 28/2018, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Uneb, por meio do Parecer nº 1.231.920.



no e, com isto, o nosso CODDEBA também passou a ser reconstruído 
em sua discussão, abordagem e estrutura. A profissão docente passou 
a ser atravessada por outras questões e por desafios e incertezas que 
configuram à docência no contexto atual, mantendo-se em estado 
de alerta no que se refere a legitimidade, valorização, condições 
de trabalho e sobrevivência. É nesse cenário de crise sociopolítica 
e sanitária que o IV CODDEBA instaurou-se de forma on-line para 
discutir com pesquisadores/as, professores/as da Educação Básica e 
estudantes de Graduação e Pós-Graduação questões que atravessam 
e mobilizam a Profissão.

Deste modo, esta edição tem por finalidade contribuir com o 
debate aprofundado acerca da docência nas escolas públicas do país 
a partir dos diferentes modos de fazer e se constituir professores/
as. Tais elementos são evidenciados nas distintas concepções sobre 
a profissão que estes profissionais imprimem em suas experiências, 
bem como sobre os espaços e tempos formativos do/a docente da 
Educação Básica nos diversos níveis e modalidades de ensino, con-
siderando a experiência do/a professor/a como protagonista da sua 
própria formação. A este debate compete destacar a centralidade da 
diversidade que fortalece a identidade do nosso Colóquio, uma vez 
que transversaliza as distintas temáticas e edições por ser elemento 
fundante da constituição da profissão professor/a.

Com essas implicações e articulações, organizamos este Coló-
quio a partir de Grupos Temáticos que procuram discutir e aprofundar 
dimensões vinculadas à legitimação da docência no cenário nacional, 
especificamente, nas diferentes questões que atravessam a Profissão 
Docente em cenários de Pandemia. Para esta edição, foram inscritos 
412 trabalhos oriundos de diferentes estados do Brasil, distribuídos da 
seguinte forma:



Tabela 1 – Trabalhos submetidos por eixo temático/modalidade.

Grupos Temáticos

MODALIDADES DE TRABALHO

Comunicações
Relatos de 

experiências
Pôster Total

GT 1 – Cenários 
e Perspectivas da 
Profissão Docente

19 02 02 23

GT2 – Docência 
em contexto de 
diversidade

64 19 07 90

GT3 – Formação de 
Professores/as na 
Educação Básica 

56 23 08 87

GT 4 – Memória, 
Narrativas e Docência

25 25 01 51

GT5 – Práticas 
docentes no 
cotidiano escolar

38 28 08 74

GT6 – Profissão 
docente e Ensino 
Remoto Emergencial

14 67 06 87

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Quanto à participação de professores/as da Educação Básica, 
pesquisadores/as e estudantes da Graduação e Pós-Graduação na 
produção de artigos sobre a temática em discussão, os dados revelam 
uma participação ativa dos/as docentes da Educação Básica, fortale-
cendo nossas redes de autorias, conforme ilustra o gráfico: 



Gráfico 1 – Percentual de participação por categoria de inscrição.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Os trabalhos desvelam as diferentes questões que entrecruzam 
e hibridizam a docência na Educação Básica, traduzindo demandas 
epistemopolíticas de uma profissão que se encontra em disputa. 
Revelam também a docência reconfigurada nas casas, em diferentes 
condições de trabalho e modos de fazer e viver o trabalho docente. 

Nessa trajetória de oito anos, o CODDEBA foi articulando-se 
com diferentes protagonismos docentes, entre eles os coletivos e 
redes de professores/as que vêm fortalecendo o nosso evento a cada 
edição. Aproveito para agradecer, sobretudo aos professores/as da 
Educação Básica, pela participação ativa na construção deste evento 
e na presença constante nas ações do Grupo de Pesquisa Diverso. 
Somos gratos/as a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes pelo apoio financeiro ao evento; à Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb e, especialmente, o apoio, confiança e 



contribuição recebidos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Contemporaneidade – PPGEduc e do Departamento de Educação – 
Campus I. 

Esperamos que esta edição possa aprofundar e levantar mais 
questões que a Profissão Docente convoca em seu movimento cotidia-
no de (re)existências!!! 

Março, 2021. 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia – Uneb

Coordenadora-Geral do Evento



COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica 
apresenta como tema para discussão, neste ano de 2021, a Profissão 
docente em questão! Diante disso, organizamos os nossos anais em for-
mato de e-book para melhor publicização dos resultados dos estudos 
e experiências pedagógicas debatidas durante o evento. Esta proposta 
inspira-se, sobretudo, no trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, entre 
outros eventos nacionais. 

A coletânea intitulada Profissão docente na Educação Básica foi 
construída a partir da produção científica gerada por diversos profes-
sores/as, pesquisadores/as que motivados/as a debater as temáticas 
em torno da profissão docente, dedicaram-se a pesquisar, relatar, 
narrar e escrever suas pesquisas, de modo a socializar experiências 
tecidas no cotidiano da profissão docente, com destaque especial para 
as acontecências da atuação profissional na escola básica. Nesse sen-
tido, a coletânea é composta por seis volumes que se estruturam em 
torno dos eixos temáticos aos quais os/as participantes submeteram 
trabalhos para a participação no IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica – Profissão docente em questão. Organizada da 
seguinte forma:



• Cenários e perspectivas da Profissão Docente – Jane Adria-
na Vasconcelos Pacheco Rios e Luciana de Araújo Pereira 
(orgs.), v. 1.

• Docência em contextos de diversidade – Graziela Ninck Dias 
Menezes e Joana Maria Leôncio Nunez, v. 2.

• Formação de Professores/as na Educação Básica – Fabrí-
cio Oliveira da Silva e Charles Maycon de Almeida Mota 
(orgs.), v. 3.

• Memória, narrativas e docência – Adelson Dias de Oliveira 
e Juliane Costa Silva (orgs.), v. 4. 

• Práticas docentes no cotidiano escolar – Ana Lúcia Gomes 
da Silva e Janivaldo Pacheco Cordeiro (orgs.), v. 5.

• Profissão Docente e Ensino Remoto Emergencial – Jane 
Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Leandro Gileno Militão 
Nascimento (orgs.), v. 6.

Desejamos a todos/as bons diálogos com nossa Coletânea!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Coordenadora da Coletânea
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APRESENTAÇÃO

CENÁRIOS E PERSPECTIVAS  
DA PROFISSÃO DOCENTE

O contexto que emerge na contemporaneidade é atravessado 
por desconstruções nos modos de existências da Profissão docente em 
diferentes perspectivas. As novas agendas políticas e sanitárias convo-
cam a profissão para desestabilizações, incertezas e rupturas. Nesse 
cenário, as discussões sobre Profissão docente circundam diferentes 
espaços, tempos e formas de conceber e viver a docência. Entendemos 
a profissão docente a partir dos desafios que entrecruzam questões 
pessoais, teóricas, políticas, sociais, legais, educacionais e culturais a 
serem enfrentadas pelo/a professor/a.

A discussão proposta neste e-book foi construída a partir de 
textos que dialogam com o cenário atual da Profissão Docente, con-
siderando os processos da profissionalização com foco na carreira 
docente em seus diferentes níveis e modalidades de ensino. Assim 
como, debate a organização coletiva da categoria face as políticas 
educacionais e as condições de trabalho docente atuais. É um trabalho 
oriundo dos debates realizados pelo Grupo Temático 1, reunido no 
Colóquio de Docência e Diversidade na Educação Básica, organizado 
pelo Grupo de Pesquisa Diverso, da Universidade do Estado da Bahia – 
Uneb, que resultou em partilhas colaborativas de estudos, pesquisas e 



experiências pedagógicas voltadas para os Cenários e Perspectivas da 
profissão docente.

Esta obra está composta por 21 textos, divididos em quatro 
partes, que partilham perspectivas construídas sobre formação 
docente, políticas educacionais, profissão e outros cenários da edu-
cação relacionados ao ensino, aprendizagem e à pesquisa. Os textos 
apresentam-se de forma diversificada em suas abordagens teóricas e 
nos caminhos metodológicos trilhados por cada autor/a. Eles revelam 
caminhadas pela pesquisa e pelas experiências pedagógicas cons-
truídas no cotidiano da escola, sendo este um cenário encarnado e 
reconfigurado na vida dos/as docentes que aparecem nas publicações 
como autores/as e/ou como colaboradores/as de pesquisa. As partes 
que compõem esta publicação trazem os pontos principais sobre 
processos de profissionalização que demarcam momentos vividos nas 
últimas décadas, mas sobretudo o cenário político e sanitário atual em 
diferentes cenários e perspectivas.

Na primeira parte do livro, Formação docente, os/as autores/
as trazem à cena a formação como contexto fundante do processo de 
institucionalização da profissão a partir de diversos espaços e tempos 
formativos. A institucionalização da formação inicial, o cotidiano das 
formações, as práticas pedagógicas, assim como os processos de for-
mação em serviço são cenários que traduzem os debates dos/as auto-
res/as. Na segunda parte, Políticas Educacionais, abordamos diferentes 
políticas que se instauram nos tempos e espaços da formação. Entre 
elas, os/as autores/as destacam as discussões de marcadores sociais 
da diferença, como gênero, deficiência, etnia, raça, entre outras. 

Em Profissão docente, terceira parte, os cenários e perspectivas 
da docência são atravessados pela BNCC, precarização, feminização 
e trabalho docente. E, por fim, na última parte, Outros cenários da 
profissão, temas diversos que ocupam a constituição da docência na 
Educação Básica são postos em debate/análise a partir de lugares 



como a coordenação pedagógica, o estágio, a literatura, a escrita, a 
educação ambiental e a biodiversidade.

Encerrando a apresentação desse e-book, agradecemos aos/
às autores/as pela partilha de suas reflexões e seus achados de pes-
quisa e desejamos que este contribua não apenas para a publicização 
da produção científica aqui apresentada, mas também para motivar 
novos estudos acerca dos temas abordados, promovendo a construção 
de diálogos sobre a profissão docente em questão!

Boa leitura a todos/as!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Luciana de Araújo Pereira
(Organizadoras)



PARTE I

FORMAÇÃO DOCENTE



RESOLUÇÃO 2/2019 NO CAMPO  
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES:  

QUAL O SENTIDO?

Aline Mascarenhas

RESUMO
Este artigo estabelece como objeto de reflexão e análise crítica o conteúdo 
da Resolução 2/2019 que institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica. Para tanto, toma como questão 
de pesquisa: quais intencionalidades político-ideológicas se traduzem no 
projeto de formação docente proposto pela Resolução 2/2019? Este trabalho 
de natureza qualitativa se consubstancia em estudos documentais de docu-
mentos oficiais no campo da formação docente. A partir do tema elegido será 
utilizado como suporte teórico os estudos de Diniz-Pereira (2017); D’Ávila 
(2008, 2020) e Nóvoa (1992) para compor uma análise crítica da Resolução 
2/2019 – BNC-Formação de professor. Os resultados parciais indicam que o 
modelo de formação docente proposto pela legislação oficial se pauta em 
práticas reducionistas de formação, atrelada a uma concepção instrumental 
e acrítica, inserido na lógica da pedagogia das competências.
Palavras-chave: Formação de Professores. Competências. Resolução 2/2019.
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INTRODUÇÃO

Movimentos políticos, produzem movimentos teóricos (HALL, 
1992). Tomando como ponto de partida as ideias de Hall (1992), po-
de-se afirmar que as políticas no campo de formação de professores 
estão atreladas a um momento político no país, a partir de um ideário 
conservador e tecnicista que exige de nós pesquisadores, um movi-
mento teórico de denúncia quanto a um reducionismo e precarização 
na formação do professor.

O atual modelo de formação de professores que se desenha a 
partir da aprovação em 20 de dezembro de 2019, da Resolução CNE 
2/2019 que institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica (BNC-Formação de professor) nos 
intima a refletir sobre as pautas conservadoras que se assentam no 
campo da formação de professores. Revestida de um cunho neoliberal 
e tecnicista, as políticas educacionais avançam de maneira autoritária, 
colocando seus tentáculos sobre a Educação Básica e nos cursos de 
licenciatura, a partir da lógica da competência, com ênfase no prati-
cismo, destituindo uma formação que toma como princípio uma visão 
crítica, de um compromisso com a práxis educativa, desautorando o 
terreno profissional no âmbito político, histórico, ético, social e inter-
cultural do professor.

O modelo de formação em voga nos remete ao porvir dos 
anos 90, um período no qual se assentou a política neoliberal e o 
processo de precarização na formação do professor, um discurso de 
eficiência e eficácia que responsabilizava o profissional docente pelas 
mazelas na educação, objetivando como solução uma formação mais 
técnica do professor.

Embasada nessa problemática e implicada com os processos 
formativos na docência pretendemos analisar a Resolução 2/2019 
e seu impacto na formação inicial de professores no Brasil. A quem 
interessa um “kit” de competências no curso de formação de professo-
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res? Que sentido produz essa política de formação? Ao que induz esse 
projeto de formação autoritário?

Esse trabalho de natureza qualitativa se consubstancia em 
estudos documentais de documentos oficiais no campo da formação 
docente, estudos teóricos, além de pesquisas de escuta e observação 
junto a docentes da rede pública de ensino.

ASPECTO METODOLÓGICO

Na pesquisa documental utiliza-se dados provindos de fontes 
primárias, que ainda não receberam tratamento analítico, como leis, 
resoluções, pareceres e outros. Desse modo, o objetivo é extrair in-
formações neles contidas, a fim de compreender um fenômeno; é um 
procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, 
compreensão e análise de um determinado documento. A pesquisa 
documental consiste em três etapas: a pré-análise, a organização 
dos documentos e a análise dos resultados. Na fase de pré-análise, o 
pesquisador definirá quais são os objetivos da pesquisa documental, 
ou seja, quais perguntas pretende responder a partir da análise dos 
dados. Situamos, pois como categoria teórica para análise dos dados: 
a) modelo de formação docente; b) orientação político-pedagógica; c) 
o praticismo e a competência como princípio formativo.

QUE MODELO DE FORMAÇÃO DOCENTE ESTÁ ANCORADO 
NA BNC-FORMAÇÃO DE PROFESSOR, RESOLUÇÃO 2/2019?

A Resolução 2/2015 que versava sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para 
a Educação Básica sofreu uma “rasteira” e não chegou a ser avaliada en-
quanto uma política nacional, pois no final do ano de 2019, de maneira 
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aligeirada e sem diálogo com as universidades e ou associações, foi 
aprovada a Resolução 2/2019 – BNC-Formação de professor que prevê 
diretrizes para os cursos de formação de professores em todo o país. 
Essa política alicerçada em princípios da pedagogia das competências 
e ancorada em consonância com um discurso do praticismo, tomando 
as competências como o eixo principal da aprendizagem à docência 
do professor, restringe a sua formação crítica e transforma-o em um 
profissional que executa a partir de uma visão instrumental tecnicista.

Cabe ressaltar que sempre persistiram problemas no campo da 
formação de professores, em razão de coexistir formatos curriculares 
calcado ainda na perspectiva instrumental tecnicista e na dualidade da 
teoria e da prática, conduzindo os estágios ao final do curso e fragili-
zando a formação.

D’Ávila (2008) e Pimenta (2008) fazem uma incursão sobre os 
modelos de formação docente a partir de uma visão artesanal, visão 
instrumental-tecnicista, sociopolítica e nas perspectivas mais recentes 
ancoradas na fenomenologia existencial.

O primeiro modelo fundamentado em uma perspectiva artesa-
nal está ancorado na observação e imitação de modelos do presente 
ou de um passado longínquo, atividade intuitiva, com caráter prático e 
reforça a ideia da docência como ofício e não como profissão (PIMENTA, 
2008). Ainda, segundo D’Ávila, (2008, p. 35), “esse modelo engendra 
uma formação baseada na idealização do ensino segundo as tradições, 
assim como representa a desqualificação profissional que presente-
mente se assoma ao quadro educacional em que estamos inseridos”. 
Essa proposta formativa toma como referência a transposição do fazer 
docente a partir da lógica da imitação, ocultando a subjetividade e a 
criticidade do professor, ofuscando seu protagonismo intelectual.

O segundo modelo, baseado na visão instrumental-tecnicista, 
ganha fôlego no período após 1964, fruto da ditadura militar no Brasil. 
Esse modelo extremamente presente em currículos de formação de 
professores ainda resiste, após tantas críticas, e ratifica a distância en-
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tre teoria e prática, além de sustentar a lógica de formação prescritiva 
na docência. Sustenta, assim, a dicotomia entre formação disciplinar e 
exercício das competências profissionais (com ênfase na instrumenta-
ção para o ensino), na separação entre ensino e pesquisa (a formação 
tem base quase exclusiva no conhecimento disciplinar e o papel da 
pesquisa não é enfatizado) e no reducionismo do conhecimento peda-
gógico a uma visão demasiado pragmatista (D’ÁVILA, 2008, p. 36).

O modelo pautado na perspectiva formativa sociopolítica ou 
crítica de formação de professores rompe com a aplicação do conhe-
cimento científico e questões educacionais tratadas como problemas 
“técnicos” os quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de 
procedimentos racionais, de forma isolada do seu contexto histórico 
e cultural. A concepção de formação de professores na perspectiva 
crítica-emancipadora busca construir a indissociabilidade de teoria e 
prática na práxis. Tal concepção entende a formação como atividade 
humana que transforma o mundo para fazer dele um mundo humano, 
sem esperar dessa atividade um sentido utilitarista, uma proposta for-
mativa que não ocorre pela observação, mas no movimento de ação 
e reflexão que contém uma dimensão de prática social orientada por 
objetivos, finalidades e conhecimentos.

Ainda segundo Diniz-Pereira (2014), no modelo da raciona-
lidade crítica, a educação é historicamente localizada – ela acontece 
contra um pano de fundo sócio-histórico e projeta uma visão do tipo 
de futuro que nós esperamos construir –, uma atividade social – com 
consequências sociais, não apenas uma questão de desenvolvimento 
individual –, intrinsecamente política – afetando as escolhas de vida 
daqueles envolvidos no processo.

Nas últimas décadas, assistimos também pesquisas em torno 
da Fenomenologia existencial ligada às autonarrativas ou escritos auto-
biográficos, que revelam uma perspectiva formativa, a partir da escrita 
de si. A fenomenologia existencial revela-se como potencializadora de 
um processo de formação docente, integrado à ideia de autoforma-
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ção e encontra forte apreciação nos escritos de Nóvoa (2015) e Josso 
(2004), que explicitam que a formação se realiza a partir de dois eixos:

a. o profissional é engajado pessoalmente em um trabalho de 
objetivação de si mesmo, caracterizando-se como sujeito-
-aprendente, em uma prática constante de reflexão;

b. o profissional confronta sua tomada de consciência e suas 
teorizações com o grupo ou com interlocutores, com os 
quais se encontra engajado na sua experiência e elabora 
sínteses das contribuições de cada um.

Os estudos das histórias de vida no campo educacional cen-
tram-se na pessoa do professor, com ênfase nas subjetividades e iden-
tidades que as histórias comportam (SOUZA; D’ÁVILA, 2010, p. 443). 
Desta maneira, a partir da abordagem biográfica, o sujeito produz um 
conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se por 
meio da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos sabe-
res. Assim, de acordo com Souza e D’Ávila (2010), a centralização dos 
estudos e práticas de formação na pessoa do professor busca abordar 
a constituição do trabalho docente, levando-se em conta os diferentes 
aspectos de sua história: pessoal, profissional e organizacional.

Assim, Nóvoa (1992, p. 26) aponta novas abordagens a respeito 
da formação de professores, saindo de uma perspectiva centrada na 
dimensão acadêmica para uma perspectiva no terreno profissional, 
pessoal e de organização, a partir do contexto escolar. Ele alerta, inclu-
sive, que a formação de professores tem ignorado o desenvolvimento 
pessoal, confundindo “formar e formar-se”. A formação de professores 
deve passar por dentro da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição 
de uma cultura profissional (NÓVOA, 2015). Entender esta afirmação 
tão bem elaborada pelo autor parece ser o cerne da questão em torno 
da atual fragmentação e distanciamento entre a formação e o terreno 
de trabalho do professor.
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Esses modelos explicitados anteriormente, artesanal e instru-
mental-tecnicista, têm sido, a partir do ano de 1980, alvos de críticas 
por não apresentarem subsídios formativos de aprendizagem da do-
cência, em contrapartida, atualmente, assistimos após implantação da 
BNC-Formação de professor o mesmo modelo tecnicista com uma nova 
roupagem, reduzindo a formação docente ao âmbito de competências.

Essa realidade traz à tona o equívoco de formar professores pelo 
viés do modelo artesanal e técnico-instrumental, conforme anuncia o 
atual projeto de visão ativista da prática – supervaloriza o fazer peda-
gógico, desprezando-se a dimensão dos conhecimentos disciplinares 
como instrumentos de análise contextual das práticas. Dessa maneira, 
os cursos privilegiam teorias prescritivas, a partir de uma listagem de 
competências, engendrando uma formação restritiva.

A nova diretriz de formação de professor caminha em uma pers-
pectiva formativa que se insere na lógica fabril e destituem uma perspec-
tiva crítica de formação, que leva professores a se individualizarem como 
conchas em sua ação profissional e, descartam assim a interformação 
como possibilidade enriquecedora de práticas pedagógicas.

QUAIS EFEITOS PRODUZEM A DCN/BNC-FORMAÇÃO DE 
PROFESSOR NO CENÁRIO BRASILEIRO?

O processo formativo inicial nos cursos de licenciatura median-
te a nova orientação invisibiliza a educação enquanto dimensão his-
tórico-crítica e social, invertendo a lógica formativa do professor para 
atender às competências estabelecidas pela BNC da Educação Básica 
e não mais pautada no compromisso com o projeto social, político e 
ético, conforme preconizava a Resolução 2/2015.

A Resolução CNE 2/2019 altera os princípios formativos da 
profissionalização do professor e a sua profissionalidade, ao ancorar a 
formação docente inicial a um caráter técnico, produzindo apenas fa-



29COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

zeres de reprodução em vez da construção crítica e emancipatória dos 
saberes docentes, abrindo, assim, espaço a uma lógica empresarial.

Esse processo de retirar dos docentes o protagonismo intelec-
tual vem se estruturando de forma contínua e global por meio de uma 
formação inicial precária e sem os fundamentos da ciência pedagógica 
e da didática, transformando-a em um treinamento de fazeres, cada 
vez mais esvaziada e empobrecida. Nesse sentido, a Resolução 2/2019 
BNC-Formação de professor tem sido criticada de forma veemente no 
âmbito acadêmico pela sua natureza praticista, marcada por preconi-
zações de formações aligeiradas e sem consciência crítica. Sobre isso, 
Pimenta (2019) aponta que a despeito das ínfimas iniciativas de ações 
do atual Governo Federal voltadas à formação de professores, a pro-
posição da Base Nacional Comum de formação se insere na esteira de 
ações do governo anterior de grupos privatistas que se mantiveram no 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e colaboram para a intensifica-
ção de uma agenda conservadora no campo educacional. Nas palavras 
dos autores,

[...] tratando-se de representantes de conglomerados 
financistas que defendem uma visão praticista e “bara-
ta” de formação docente como um pilar da estratégia 
de rentabilização da oferta de cursos de licenciatura no 
Brasil, os quais já são responsáveis por cerca de 70% 
dos cursos, sendo 88% destes em Educação a Distância 
(PIMENTA, 2019).

O sentido de prática ancorada na atual diretriz evidencia um 
praticismo, uma prática imobilizada em um “receituário” de habi-
lidades e competências no qual o docente deve introjetar no aluno, 
uma prática a-histórica, dimensionada por um ensino bancário e sem 
significado social.

Na perspectiva de D’Ávila (2020) a nova diretriz de formação de 
professor, a Resolução 2/2019, reduz o professor a executor de uma 
pauta rígida calcada em competências previamente estabelecidas, 



30COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

ferindo frontalmente a diversidade brasileira, a autonomia docente e a 
compreensão política do papel dos profissionais docentes comprome-
tidos com um projeto histórico de sociedade.

O documento que ao longo do seu texto é recheado de lacunas, 
empreende uma série de equívocos conceituais e atrela a formação 
inicial do professor a um grupo de dez competências que perpassam 
todo o processo de formação, assim estabelece em seu art. 2º: “é pres-
suposto da formação docente o desenvolvimento, pelo licenciando, 
das Competências Gerais da BNCC-Educação Básica”. Desse modo, as 
competências gerais da BNCC (Ensino Fundamental e Médio) determi-
nam também as competências gerais do docente, ocasionando um es-
treitamento e simplismo na formação inicial do professor, conduzindo 
o seu fazer docente a um imobilismo teórico – prático, reverberando 
em uma futura ação docente engessada e desarticulada do contexto 
cultural, político e histórico. Nesse ínterim, vai se desenhando um 
projeto de formação de professores e de Educação Básica, a partir de 
uma perspectiva técnica e sem compromisso com a dimensão humana 
e emancipatória do sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os princípios formativos presentes na Resolução 2/2019 não se 
inserem em um contexto social e histórico, fundamentam a formação 
docente a princípios meramente técnicos e aplicacionistas, conduzin-
do o processo formativo no âmbito das instituições de Ensino Superior 
para currículos esvaziados, centrados em uma lógica de competências, 
desconsiderando o professor como um profissional crítico, destituindo 
a sua formação de um caráter político, social estético e intercultural;

Mais uma vez, reafirmamos a má intenção posta no referido 
documento, que chega de forma autoritária e desrespeitosa aos 
educadores e pesquisadores da temática. Mais uma vez, uma política 
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para calar e retirar o protagonismo docente de sua própria atividade e 
espaço profissional.

O nosso desafio continua sendo o de romper com propostas 
conservadoras e simplistas de formação docente baseadas no modelo 
da racionalidade técnica, vislumbrando possibilidades de iniciativas 
que se inspirem nos modelos da racionalidade crítica.
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RESUMO
As políticas educacionais implantadas pós-golpe de 2016 provocaram mudan-
ças nos currículos de formação inicial e continuada de professores da Educação 
Básica, com a instituição em 2019 da Base Nacional Comum – Formação 
(BNC-Formação), a ser implementada obrigatoriamente em dois anos nos 
cursos de licenciaturas. A Base é um campo de tensões e conflitos por ser 
contraditória à Resolução nº CNE/CP nº 2 de 2015, pela proposição de um con-
junto de habilidades e competências com viés neotecnicista, neopragmática e 
utilitarista, formando o sujeito dócil, disciplinado e governável para o capital. 
Nesse sentido, nosso problema é: Qual a política educacional de formação 
inicial de professores da Educação Básica norteada pela BNC-Formação e 
quais as implicações dos discursos oficiais materializados na Resolução CNE/
CP nº 2/2019?, tendo como objetivo geral: Investigar a política educacional de 
formação inicial de professores da Educação Básica que se configura orientada 
pela BNC-Formação e as implicações dos discursos oficiais materializados na 
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Resolução CNE/CP nº 2/2019, a partir do referencial teórico e metodológico 
foucaultiano. Nossa metodologia é a abordagem qualitativa, com pesquisa 
bibliográfica e documental. Destarte, é importante ressaltar que a Base possui 
uma perspectiva neoliberal que poderá trazer implicações para uma formação 
reflexiva, politizada e uma educação emancipatória.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Base Nacional Comum. 
Políticas Educacionais e Discurso.

INTRODUÇÃO

O cenário político e social após o impeachment de Dilma Rou-
sseff (PT) implicou em mudanças estruturais no campo das políticas 
públicas educacionais, representando uma concepção conservadora, 
elitista e empresarial na educação brasileira. Sendo assim, em 20 de 
dezembro de 2019 é publicada a Resolução CNE/CP nº 2, que define 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Profes-
sores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para 
a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica 
(BNC-Formação).

Nesse sentido, a BNC-Formação provoca um campo de tensões 
e conflitos para a formação inicial de professores, por ser contraditória 
à Resolução CNE/CP nº 2 de 2015, que institui Diretrizes Curriculares 
para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada 
dos profissionais do magistério, culminando em sua invisibilização e 
ressaltando uma formação instrumentalizadora e utilitarista, como 
também, retrocede quando estabelece um conjunto de habilidades 
e competências a serem desenvolvidas nos cursos de licenciatura, de 
forma tecnicista.

As controvérsias da Base colocam o nosso lugar de fala, 
permeada por uma reflexão contínua e resistente, a partir de nossa 
experiência com a formação de professores no Curso de Pedagogia 
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da Universidade Estadual de Alagoas e da Universidade Federal de 
Alagoas, problematizando essa política de formação docente e o que 
ela representa na contemporaneidade, retirando a autonomia dos 
Cursos de Licenciaturas com a imposição de um currículo mínimo e 
homogeneizador.

Sendo assim, partimos da seguinte problemática: Qual a 
política educacional de formação inicial de professores da Educação 
Básica norteada pela Base Nacional Comum e quais as implicações dos 
discursos oficiais materializados na Resolução CNE/CP nº 2/2019?

Temos como objetivo geral, investigar a política educacional de 
formação inicial de professores da Educação Básica que se configura 
orientada pela Base Nacional Comum-Formação e as implicações dos 
discursos oficiais materializados na Resolução CNE/CP nº 2/2019.

Nesse trabalho apresentaremos alguns achados da pesquisa 
que se encontra em andamento, na Universidade Estadual de Alagoas 
– Campus II, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ).

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa é de cunho qualitativo, a partir da pesquisa bi-
bliográfica de referenciais acerca das Políticas Públicas Educacionais, 
Currículo e Formação de Professores, apropriando-se do conceito de 
governamentalidade de Michel Foucault para compreensão dos dados.

A partir do exposto, situamos a nossa análise utilizando o 
referencial teórico e metodológico de Michel Foucault, a partir dos 
discursos que são produtores de práticas e constituem o sujeito so-
cial, formando saberes e subjetividades para atendimento ao rol de 
habilidades e competências propostos pela BNC-Formação, a partir 
de uma padronização curricular que desconsidera as particularidades, 
desprofissionaliza os docentes e alinha um currículo de formação aos 
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interesses do capital financeiro. Para Foucault (2007) o discurso não 
tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história:

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma 
estreita superfície de contato, ou de confronto, entre 
uma realidade e uma língua, o intrincamento entre 
um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por 
meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios 
discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente 
tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 
conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] 
não mais tratar os discursos como conjunto de signos 
(elementos significantes que remetem a conteúdos 
ou a representações), mas como práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente 
os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é 
mais que utilizar esses signos para designar coisas. É 
esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da 
fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é 
preciso descrever (FOUCAULT, 2007, p. 56).

Nesse sentido, os discursos sobre um currículo nacional para 
a formação docente, estão imersos em relações de poder e saber, 
produzindo subjetividades. Entretanto, reconhecer a heterogeneidade 
dos discursos, proporciona novos contornos para a pesquisa em edu-
cação no campo curricular e de políticas educacionais para a formação 
de professores.

Destarte, afirmamos que é primordial expor as relações de po-
der e saber que se dão dentro dessa articulação, a partir das práticas, 
da formação social em questão, da produção de verdades sobre a for-
mação de professores, da trajetória dos envolvidos e posicionamento 
do pesquisador.



37COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

DISCUSSÃO E RESULTADOS PRELIMINARES

Na década de 1990, foram implementadas políticas neoliberais 
na educação brasileira, ocasionando em um desmonte da educação. 
As mudanças estruturais promoveram uma organização de referenciais 
curriculares nacionais, investimentos financeiros em programas e na 
formação de professores.

Nessa conjuntura, o currículo passa a ser o centro de materia-
lização da qualidade da educação. Segundo Moreira e Silva (2005), o 
currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão de-
sinteressada do conhecimento social. O currículo não é um elemento 
transcendente e atemporal, ele tem significado e uma história vincu-
lada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade 
e da educação.

Contudo, a noção de governamentalidade pode ser uma ferra-
menta potente para compreender a relação entre currículo e as políti-
cas educacionais para a formação de professores, que tem sido usada 
pelo Estado governamentalizado, utilizando um aparato de táticas 
para garantir uma formação neopragmática e neotecnicista alinhada a 
agenda empresarial.

NOTAS CONCEITUAIS SOBRE A GOVERNAMENTALIDADE

A governamentalidade desenha-se claramente nos estudos 
de Michel Foucault, no seu curso no Collège de France nos anos de 
1977-1978, iniciada especificamente no dia 1º de fevereiro de 1978, 
depois publicada especificamente em sua obra Segurança, Território, 
População (1978). 

Foucault (2008) elabora três afirmações para definir o que ele 
nomeou de governamentalidade:
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1) o conjunto constituído pelas instituições, procedimen-
tos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem 
exercer esta forma bastante específica e complexa de 
poder, que tem por alvo a população, por forma principal 
de saber a economia política e os instrumentos técnicos 
essenciais os dispositivos de segurança. 2) a tendência 
que em todo Ocidente conduziu incessantemente, du-
rante muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, 
que se pode chamar de governo, sobre todos os outros 
– soberania, disciplina, etc. e levou ao desenvolvimento 
de uma série de aparelhos específicos desgoverno e 
de um conjunto de saberes. 3) o resultado do processo 
através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que 
se tornou os séculos XV e XVI Estado administrativo, foi 
pouco a pouco governamentalizado (FOUCAULT, 2008, 
p. 143).

O termo “governo” remete a uma racionalidade política que 
centra sua atenção na “conduta da conduta” ou em outros termos, 
na previsão de um campo de possibilidades para a ação dos outros 
(FOUCAULT, 1990), e para a ação do sujeito sobre si próprio. 

Bert (2013), afirma que a governamentalidade é um poder 
incitativo, cuja ação é orientar e regular os comportamentos coletivos, 
mobilizando novos conhecimentos sobre a sociedade e sua evolução.

Na medida em que o governo pode ser definido enquanto 
técnica de condução das condutas, a governamentalidade deve ser en-
tendida como regime de poder e como um campo estratégico perme-
ado por relações de forças, no qual se entrecruzam ao tempo em que 
também se articulam práticas de governo, ou ainda; de regularização 
e estabilização das condutas. “A governamentalidade contemporânea 
supõe, então, que o Estado dê conta politicamente do todo e de cada 
um, o que implica em estratégias macro e micro políticas” (PRADO 
FILHO, 2006, p. 82).

Nesse sentido, a governamentalidade é a “arte de governar”. 
Ou seja, são tipos de racionalidade que envolvem conjuntos de pro-
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cedimentos, mecanismos, táticas, saberes, técnicas e instrumentos 
destinados a dirigir a conduta dos homens.

De acordo com Temple (2013), a governamentalidade é consti-
tuída por meio de um tripé de problematizações: soberania, disciplina 
e população, ou ainda, lei, disciplina e população. A autora pontua ain-
da que a arte de governar compõe o conjunto de técnicas e estratégias 
instituídas e aplicadas ao governo dos homens. As estratégias de poder 
são racionalizadas não apenas para a sujeição e objetivação, mas para 
atender aos desejos dos indivíduos, particularmente de como estes 
querem ser governados.

Gallo (2015) apresenta o conceito de governamentalidade 
como:

[...] um conjunto de ações, articuladas numa maquinaria 
de poder, que consiste em exercer um controle sobre 
os indivíduos, através do trabalho sobre as populações 
nas quais esses indivíduos estão inseridos, de modo que 
eles se acreditem cidadãos livres, participativos e peças 
centrais no jogo democrático (GALLO, 2015, p. 337).

A governamentalidade opera com técnicas e métodos que 
garantem a condução dos homens e as orientações para a ação de 
governamento do Estado sobre a população, almejando arregimentar 
artefatos de manutenção do próprio Estado. A população nesse senti-
do, acaba por se tornar o fim e instrumento do governo, para que se 
possa governar de forma racional e refletida.

A GOVERNAMENTALIDADE E O ESTADO

O Estado, na Modernidade, tornou-se um Estado de “governo”, 
cujo propósito é a arte de governar, processo histórico que Foucault 
(1990) chamou de a governamentalização do Estado moderno, com a 
introdução da arte do governo (entendido como a arte de bem dispor 
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as “coisas” a fim de alcançar riqueza e progresso) ao nível do Esta-
do (GARCIA, 2010, p. 448), as sociedades modernas não são apenas 
sociedades de disciplinarização, mas também de normalização, dos 
indivíduos e da população (CASTRO, 2009).

Nesse sentido, o Estado torna-se um Estado de governo, 
processo esse denominado por Foucault de governamentalização do 
Estado Moderno. A partir deste período, assistimos a introdução da 
arte do governo ao nível do Estado. Embora a arte de governar tenha 
aparecido a partir do século XVI, a Razão de Estado constituiu um obs-
táculo para o desenvolvimento da arte de governo até o final do século 
XVIII, quando fenômenos como a expansão demográfica, relacionados 
à abundância monetária e, por conseguinte; ao aumento da produção 
agrícola, funcionaram como processos que intervieram no desbloqueio 
da arte de governar (FOUCAULT, 2013).

De acordo com Silveira (2015), o Estado não é analisado do pon-
to de vista de um ideal jurídico ou filosófico, mas como um conjunto de 
mecanismos, práticas, saberes e instituições voltadas para o exercício 
concreto do governo de uma determinada população-território.

O governo é marcado pela regulamentação da vida da po-
pulação, para isso, o Estado desenvolve um conjunto de estratégias, 
análises, cálculos, exames e estatísticas, que serão utilizados para o 
governo da população de forma racionalizada. É o estabelecimento 
de práticas que simultaneamente atingem a todos e a cada um, que 
adentram a vida privada e coletiva.

Segundo Foucault (2013), a governamentalidade tem a popula-
ção como seu alvo principal e os dispositivos de segurança como seus 
mecanismos essenciais. Governar consiste em conduzir condutas e 
almas. Governar é governar as coisas. É uma maneira de atuar sobre 
um ou, ainda, vários sujeitos atuantes. É uma conduta que objetiva 
agir sobre outras condutas; que almeja incitar, induzir, desviar, facilitar 
ou dificultar o comportamento dos sujeitos. Governar também implica 
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na relação que se pode estabelecer consigo mesmo, na ação do sujeito 
sobre si próprio (FOUCAULT, 2013).

De acordo com Gadelha (2009, p. 151):

[...] Trata-se de uma governamentalidade que busca 
programar estrategicamente as atividades e os compor-
tamentos dos indivíduos; trata-se, em última instância, de 
um tipo de governamentalidade que busca programá-los 
e controlá-los em suas formas de agir, sentir, pensar e de 
situar-se diante de si mesmos, da vida que levam e do 
mundo em que vivem, através de determinados proces-
sos e políticas de subjetivação: novas tecnologias geren-
ciais no campo da administração (manegement), práticas 
e saberes psicológicos voltados à dinâmica e à gestão 
de grupos e das organizações, propaganda, publicidade, 
marketing, branding, “literatura” de autoajuda, etc. 

Para Bert (2013), os mecanismos de mercado são princípios 
fortemente regulatórios dos comportamentos humanos, da arte de 
governar própria do Antigo Regime – A razão do Estado. O liberalismo 
é consumidor das liberdades individuais que teve de produzir e de 
organizar.

É o nascimento de táticas totalmente novas, que a população 
emerge como um fim, mas também como um instrumento para o go-
verno. É a população que será levada em consideração nas observações 
do governo, primordial para se conseguir governar de forma racional 
e planejada. “A constituição de um saber de governo é absolutamente 
indissociável da constituição de um saber sobre todos os processos 
referentes à população em sentido lato, daquilo que chamamos preci-
samente de ‘economia’” (FOUCAULT, 2013, p. 426).

Nas palavras de Bert (2013), governar pessoas é um equilíbrio 
movente entre as técnicas que asseguram a coerção e procedimentos 
pelos quais o si, constrói-se e se modifica a si mesmo. Para Foucault 
(2008), nunca se governa um Estado, nunca se governa um território, 
nunca se governa uma estrutura política. O que se governa são sempre 
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as pessoas, são coletividades, portanto, na ótica da governamentalida-
de, os homens é que são governados.

A arte de governar irá se revestir cada vez mais de uma dimen-
são técnica, fazendo uso de um tipo de saber, a economia política, e 
de tecnologias próprias e adequadas à gestão desse novo campo e/ou 
objeto de intervenção política, a população, como campo e objeto eco-
nômico (GADELHA, 2009). Essa arte inclui o estudo do governo de si, o 
governo dos outros e as relações entre o governo de si e o governo dos 
outros, possibilitando aos indivíduos livres, controlar a si mesmo e a 
outras pessoas, contribuindo para a criação de indivíduos governáveis, 
a partir do controle e da norma.

O objetivo da arte de governar é a perpetuação do próprio 
Estado e para isso utiliza-se táticas administrativas que produzem su-
jeitos e afetam a sua conduta, individualizando-os e normalizando-os 
de acordo com uma racionalidade política:

Governamentalização do Estado que é um fenômeno 
particularmente tortuoso, pois, embora efetivamente 
os problemas de governamentalidade, as técnicas de 
governo tenham se tornado de fato o único intuito 
político e o único espaço real da luta e dos embates po-
líticos, essa governamentalização do Estado foi, apesar 
de tudo, o fenômeno que permitiu o Estado sobreviver 
(FOUCAULT, 2008, p. 145).

O Estado torna-se um campo de disputa pelo controle dos 
instrumentos de normalização e hierarquização dos saberes, por meio 
da concepção e reformulação de instituições como a família, a escola, 
o hospital e a universidade, que atuam no interior desses saberes, or-
denando-os conforme critérios de objetividade estabelecidos no calor 
da luta cotidiana (SILVEIRA, 2015).

Na contemporaneidade, a governamentalidade exerce um poder 
sobre a vida humana, no qual as estratégias são minimamente calculadas 
e detalhadas, como objetos de racionalidade política e controle social.
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ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

O movimento por uma Base Comum Curricular para formação 
de professores no Brasil, inicia a partir da década de 1970, culminando 
anos mais tarde, com a Conferência Brasileira de Educação em 1980. 
Logo após, em 1983, foi criada a Comissão Nacional pela Reformulação 
dos Cursos de Formação de Educadores (Conarcfe) e que futuramente 
seria criada a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais 
da Educação (Anfope), em 1990. A proposição de uma Base Nacional 
Comum para a Formação de Professores, seria estabelecida na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996.

A materialização de uma Base Nacional Comum se constituiu 
pós-golpe político-jurídico e midiático de 2016, permeada por uma 
política neoliberal capitalista, que representou uma ampla reforma 
na educação brasileira, despertando o interesse do capital financeiro, 
a exemplo de grandes empresas, institutos e fundações, como: Vivo, 
Fundação Bradesco, Fundação Lemann, Itaú Social, Instituto Natura, 
Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Institu-
to Fernando Henrique Cardoso, Fundação Roberto Marinho, Fundação 
Victor Civita, entre outros.

Segundo Branco et al. (2018, p. 122):

Essas instituições influenciam na desestatização de ser-
viços públicos, entre eles a Educação, e se consolidam 
como “protagonistas” das políticas educacionais, visan-
do ao marketing, à responsabilidade social, aos benefí-
cios fiscais e ao preparo de indivíduos para o trabalho, 
além de soluções para crises de mercado e criação de 
novas demandas.

A Base Nacional Comum (BNC-Formação) é um documento 
impositivo e isolado de referenciais que compreendem o currículo e a 
formação docente. Apresenta uma visão simplista e de aplicabilidade, 
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ressaltando uma perspectiva neotecnicista, promovendo um desmonte 
das políticas de formação de professores, em consequência, teremos 
um docente acrítico, despolitizado e não reflexivo, minimizando-o a 
mero executor.

Tanto a BNCC quanto a BNC sinalizam tal postura quando 
desprezam os fundamentos teóricos da formação inicial 
e impõem aos professores, o que e como ensinar, em 
um nível de detalhamento que ignora sua formação, seu 
conhecimento, sua autonomia intelectual e pedagógica 
(SENA, 2020, p. 26).

Para os defensores da BNC-formação, o imenso conjunto de ha-
bilidades e competências é a panaceia para os problemas de qualidade 
da educação e de formação de professores.

A Base ganha destaque como indutora de uma possível pro-
moção de igualdade educacional, que se baseia no tecnicismo e na 
meritocracia, representando interesses privados em detrimento do in-
teresse público, desconsiderando aspectos importantes presentes na 
Resolução CNE/CP nº 2/2015. No entanto, é necessário destacar que: 
“É preciso cativar a classe dos professores, valorizar o salário, o plano 
de carreira, tentar fazer com que outras gerações tenham interesse 
nessa profissão para que não fique tão sucateada. Criar projetos de 
valorização, reconhecendo a profissão” (SILVA; BORGES; RANZI, 2020, 
p. 50).

O contexto educacional de formação de professores nas duas 
últimas décadas, sofreram influências de uma formação técnica, 
instrumental e modelar, que se estruturaram em torno de uma subor-
dinação das políticas educacionais às agendas dos organismos multila-
terais, culminando com a expansão de Instituições de Ensino Superior 
privadas e ainda, na modalidade de Educação a distância, com sérias 
limitações e aligeiramento nos processos formativos. Outro ponto a 
ser destacado, é o alinhamento de um currículo mínimo padronizado 
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às avaliações oficiais em larga escala, que tem conduzido a possível 
“qualidade” dos sistemas de educação brasileiros.

Segundo Sena (2020), as políticas de educação, de formação de 
professores e a perspectiva curricular que lhes dão base, jamais podem 
ser analisadas fora da relação entre concepção de sociedade e de sujei-
tos. Ainda pontua que quanto mais se explicita o projeto de sociedade, 
mais urgente é definir o tipo de educação, de escola e de currículo.

Contudo, a defesa da implementação da BNC-Formação pelos 
grupos empresariais, visa à manutenção de uma ideologia conservado-
ra e hegemônica neoliberal da educação, distante das questões sociais 
e regionais que se fazem presentes nos processos formativos.

(IN)CONCLUSÕES

No contexto de reformas educacionais, acontece uma inten-
sificação na formulação e implementação de políticas, objetivando 
a adequação do sistema educacional brasileiro ao setor produtivo, a 
partir da inserção no mercado globalizado e pela aplicação de políticas 
neoliberais.

No neoliberalismo, os indivíduos não são mais parceiros de 
troca, e sim parceiros econômicos e governáveis. A questão de como 
governar se concentra nos interesses do homem econômico, seguindo 
a lógica neoliberal de produtor.

Assim sendo, o Estado é mínimo, quanto à sua intervenção no 
mercado econômico e financeiro, mas é onipresente e onipotente, 
como investidor de políticas – principalmente educacionais. Os su-
jeitos precisam ser educados dentro de determinados preceitos, que 
ressaltem o empresariamento de si, exigindo dedicação e formação 
para empreender-se e entrar no jogo econômico. A partir do exposto, 
é importante também destacar a produção dos discursos e sua arti-
culação com formas de políticas de governamento, que mobilizam 



46COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

tecnologias, a exemplo do currículo; criando um modelo de educação 
liberal, conservador e despolitizado em nome da premissa de qualida-
de educacional.

Dito isto, a formação docente inicial proposta na BNC-Forma-
ção necessita ser problematizada, compreendendo o projeto de uma 
formação meramente homogeneizadora e utilitarista, necessitando 
provocarmos análises sobre o entendimento das tensões e conflitos 
da formação de professores, já que sua implementação ocorrerá no 
prazo de dois anos.

A BNC-Formação é um documento antidemocrático e limitado 
ao desenvolvimento do “saber fazer”, subordinando a formação docente 
a aspectos prescritivos, despolitizado, perdendo o caráter autônomo e 
emancipatório ao que era proposto anteriormente na Resolução CNE/
CP nº 2 de 2015. Ainda, regulamenta quais os saberes – leia-se habili-
dades e competências – serão essenciais na formação de professores, 
seguindo um currículo mínimo, prescritivo e homogeneizante. Contudo, 
os docentes em formação inicial são cooptados por um Estado governa-
mentalizado, que utiliza técnicas e discursos legitimadores de verdades, 
a partir do cumprimento de habilidades e competências prescritas na 
BNC-Formação, que padroniza e regula o trabalho docente, contraditó-
rio a uma perspectiva de educação emancipatória.

Uma formação docente crítica, politizada e reflexiva se torna 
cada dia mais distante, diante do desmonte da educação pública 
brasileira, de políticas educacionais conservadoras, do negacionismo 
da ciência, desvalorização das universidades, cortes nos investimentos 
em pesquisas científicas, principalmente quando temos em vigência a 
Emenda Constitucional nº 95/2016.

É preciso um movimento de resistência contra estas políticas 
educacionais de formação docente, que desconsidere essa lógica do 
mercado de trabalho e a adesão às agendas empresariais, que fortalece 
as parcerias público-privado e desmonta as políticas públicas de Estado.
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PROFESSORES DE INGLÊS  
DO ENSINO FUNDAMENTAL I:  

FORMAR PARA UMA PROFISSÃO

Emanuelle Perissotto de Assis

RESUMO
O presente trabalho procura discutir os resultados obtidos na dissertação de 
Mestrado a qual se baseia. Focalizando a formação de professores de inglês do 
Ensino Fundamental I, a dissertação analisou os desdobramentos de um pro-
jeto de introdução da língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
em escolas públicas da rede estadual de São Paulo. A partir de um Estudo de 
Caso, orientado por perspectiva qualitativa, com coleta de dados feita a partir 
de documentos oficiais do projeto e de entrevistas semiestruturada com seus 
professores, a dissertação procurou refletir acerca da (falta) de formação inicial 
e continuada desses professores, e as consequências essa situação acarretou 
para os profissionais. Neste trabalho, entretanto, visando discutir as perspec-
tivas futuras da profissão docente dessa categoria profissional, os conceitos 
de habitus (BOURDIEU, 2003) e de posição (NÓVOA, 2017) são mobilizados, 
de maneira a repensar a formação de professores de inglês do Ensino Funda-
mental I em sua dimensão pessoal e profissional. A discussão converge para a 
urgência de uma transformação da formação universitária, visando torná-la, 
também, profissional, isto é, uma formação para a profissão.
Palavras-chave: Profissão Docente. Língua Inglesa para Crianças. Formação 
de Professores. Conceito de Posição.
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INTRODUÇÃO

A discussão doravante apresentada se baseia em uma dis-
sertação de Mestrado que procurou refletir acerca da formação de 
professores de inglês do Ensino Fundamental I (EFI) no Brasil (ASSIS, 
2018). A partir dos conceitos teóricos de campo e de habitus, tais quais 
elaborados por Bourdieu (2003), e do conceito de profissionalização 
(SHULMAN, 1986; ZEICHER, 2013; SCHÖN, 1995), a dissertação preten-
deu analisar os desdobramentos de um projeto de introdução da língua 
inglesa no EFI em escolas da rede pública estadual de São Paulo, que 
teve como parceiro inicial de implementação um centro de ensino de 
inglês para crianças localizado na Holanda. O projeto, iniciado em 2013 
e recentemente finalizado em 2020 (SÃO PAULO, 2020), contou com a 
atuação de professores de inglês do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio da rede paulista e realizou quatro momentos formativos para o 
seu método: dois encontros presenciais na Efap (Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento de Professores da rede estadual paulista) e duas 
videoconferências realizadas pela Rede do Saber, site de formação 
também destinado aos professores da rede paulista1.

Essas formações aconteceram, principalmente, sob a justificati-
va de que os professores da rede formados em Letras Português/Inglês 
não possuíam habilitação para lecionar no EFI e, por isso, precisavam 
de algumas bases teórico-metodológicas para se adaptarem à nova 
função que exerceriam. De fato, ainda que determinado, por meio da 
Resolução CNE/CEB nº 7 de 2010, que o professor responsável pela 
disciplina de Língua Estrangeira no EFI deve ter “licenciatura específica 
no componente curricular” (BRASIL, 2010, p. 9), a lacuna formativa 
desses docentes é um alerta constante por parte dos pesquisadores 
da área (SANTOS, 2005; ROCHA, 2006; TANACA, 2017). De forma geral, 

1  O referido projeto se chamava Projeto Early Bird e, para saber mais sobre a 
trajetória de sua implementação até o desenvolvimento do programa entre os anos 
de 2013 a 2018, ver em: Assis (2018).
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a formação em Letras permanece sem focalizar aspectos relacionados 
ao ensino-aprendizagem dos alunos do EFI e os professores de línguas 
continuam a atuar em salas de aula dos anos iniciais no Brasil, sejam 
elas particulares ou públicas, sem formação específica para tal.

Nesse contexto, 10 professores do ex-projeto, localizados em 
diferentes cidades do estado de São Paulo, foram entrevistados entre 
os meses de outubro e dezembro de 2017. Os dados obtidos na disser-
tação de Mestrado revelam que quase a totalidade dos entrevistados 
não teve conhecimento acerca dos momentos formativos realizados 
pela rede e, por isso, nunca tiveram direcionamentos para atuar no 
projeto. Os professores que participaram, por sua vez, relataram que 
esses eram muito esporádicos (uma vez ao ano) e que, depois de 2016, 
não houve mais nenhuma convocação oficial para qualquer outra 
formação2. Dessa forma, sem formação inicial e com uma formação 
continuada inconsistente, os entrevistados relataram condições de 
carreira precarizadas, incertezas a respeito da condução do projeto, 
dúvidas quanto às competências necessárias para lecionar no EFI e, 
inclusive, grande mal-estar profissional (ASSIS, 2018).

Para este trabalho, propõe-se valer desses resultados obtidos, de 
modo a refletir acerca da problemática do futuro da formação do pro-
fessor de inglês do EFI no Brasil. Os objetivos são apresentados a seguir.

OBJETIVOS

Retomando o conceito de habitus de Bourdieu (2003), tra-
balhado na dissertação de Mestrado referida, e que também foi de-
senvolvido por meio do conceito de posição estabelecido por Nóvoa 
(2017), pretende-se discutir, neste trabalho, as perspectivas futuras da 

2 Até o momento de publicação deste trabalho, também não houve (de acordo com 
as resoluções destinadas ao projeto) nenhuma convocação oficial para os momentos 
formativos realizados pela rede.
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profissão do docente de inglês do EFI no Brasil, principalmente àquelas 
que dizem respeito aos seus processos de formação. 

Como pano de fundo dessa discussão, estão os resultados obti-
dos na dissertação, enfatizando aqueles que dizem respeito à falta de 
formação inicial e continuada dos professores de inglês do projeto, e 
as consequências essa situação acarretou para os profissionais.

Pretende-se, portanto, apresentar os conceitos de posição 
e habitus e, logo após, refletir como esses podem auxiliar no en-
caminhamento de uma formação de professores de inglês do EFI 
profissional e universitária, isto é, uma formação direcionada para o 
exercício da profissão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A dissertação de Mestrado aqui analisada valeu-se do proce-
dimento metodológico do Estudo de Caso, orientado por perspectiva 
qualitativa, uma vez que considerou o processo de implementação do 
projeto de língua inglesa no EFI das escolas da rede pública estadual 
de São Paulo um flagrante das disputas e polêmicas que envolvem o 
campo da formação de professores no Brasil, mais especificamente a 
formação de professores de inglês para o EFI. Assim, a partir da seleção 
de textos públicos (notícias veiculadas pela imprensa e resoluções) e 
transcrições de videoconferências, foram explorados dados documen-
tais e bibliográficos referentes ao projeto.

Após esse primeiro momento, a análise voltou-se para os dados 
empíricos coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 
professores e ex-professores do projeto, com o objetivo de discutir 
aspectos relativos à profissionalização e, também, problematizar a 
história não documentada do projeto por meio de seus depoimentos.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Desde o início do século XXI, percebe-se um sentimento de 
insatisfação cada vez maior em relação às instituições universitárias de 
formação de professores (ZEICHNER, 2013). Em geral, esse sentimento 
é acentuado por políticas de desprofissionalização que incluem níveis 
salariais baixos, difíceis condições nas escolas, intensificação de carga 
horária de trabalho por via de lógicas burocráticas e controladoras, e 
que ajudam a fomentar o já grande e contínuo processo de privatiza-
ção da educação (COCHRAN-SMITH et al., 2015). Naturalmente, essas 
políticas se alicerçam e ganham eco nas habituais críticas ao fracasso 
da formação universitária, que induzem a existência de programas de 
formação de professores express, pasteurizados, ou, nas palavras de 
Zeichner (2013), na existência de caminhos alternativos, que se ba-
seiam na visão técnica e aplicada do trabalho docente, deixando de 
lado as suas dimensões sociais, culturais e políticas.

O desmantelamento do sistema universitário de formação de 
professores revela um futuro difícil para as escolas públicas e para o 
professorado (NÓVOA, 2017). Os grupos que surgem desse desmonte 
são definidos por Zeichner (2013) como defensores, transformadores 
e reformadores e têm, nesse último, a incorporação de programas 
estilo empresariais na formação de professores com o principal mote 
de “reformar” as Faculdades de Educação. Os reformadores (ZEI-
CHNER, 2013) argumentam que é necessário sair da universidade, 
trazer a formação para longe delas, construí-las por meio de lógicas 
mercadológicas de competição neoliberais (COCHRAN-SMITH et al., 
2015) e, assim, torná-las – usando o vocabulário próprio da esfera 
empresarial – mais eficientes. Ao realizar a implementação de um 
projeto de ensino de línguas para o EFI, o governo do estado de São 
Paulo o fez sem vincular-se a qualquer contexto universitário. Pelo 
contrário, ao contratar um parceiro para essa empreitada, optou 
que esse fosse internacional, europeu, com a justificativa de que 
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a Holanda era “uma grande referência no ensino e aprendizagem 
de uma segunda língua na infância”3 (ASSIS, 2018). Entretanto, os 
dados obtidos na dissertação mostram que essa parceria aconteceu 
apenas no primeiro ano do projeto e as três últimas formações que 
ocorreram nos anos seguintes não contavam mais com o parceiro 
internacional. Dessa forma, ainda que a rede paulista tenha proposto 
alguns momentos formativos com o objetivo de auxiliar a conduta do 
professor no projeto, esses não aconteceram de forma sistêmica, mas 
sim express, e sem vinculação universitária. Conforme o depoimento 
dos professores entrevistados, alguns sequer sabiam da existência 
dessas formações e, outros, nunca tinham tido conhecimento de que 
se tratava de um “método” internacional (ASSIS, 2018).

Como consequências desse espectro de formação (ASSIS, 
2018), a falta de auxílio formativo para os professores do projeto foi 
fonte de grande mal-estar profissional:

Primeiramente, eu nunca havia trabalhado com esse 
segmento, mas acredito que o mais difícil para mim foi 
descobrir que era necessário ser fluente em inglês para 
dar as aulas e eu não era. E eu também havia ficado 
parte desse ano sem dar aulas de inglês. Eu fui para casa 
e estava passando mal de nervoso (Professora, Informa-
ção Verbal, 2017).4

Ao expressar que passou “mal de nervoso” e que se sentiu 
completamente “perdida”, a participante se vê desolada em pontos 
centrais de sua profissão: a inicial e a continuada, sendo essa uma 
situação de extremo sofrimento profissional.

Dessa forma, ao não optar por uma parceria nacional e uni-
versitária, mas sim por uma internacional, não universitária e que, em 
determinado momento, deixou de existir, o governo do estado de São 

3  Todas as transcrições do processo de implementação do projeto podem ser lidas 
em: Assis (2018).
4  Dados de uma participante da dissertação de Mestrado transcritos em: Assis (2018).
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Paulo colocou os professores de inglês do EFI a própria sorte. As con-
dições de trabalho dadas aos professores para que desenvolvessem 
um projeto pioneiro na rede foram mínimas (sem currículo, material 
didático ou formações consistentes), e os resultados não satisfatórios 
podem vir a corroborar a ideia propagada em discursos de opinião 
pública de que não se aprende inglês na escola pública (LEFFA, 2011).

Entretanto, a intenção deste trabalho não é achar culpados, mas 
sim entender quais são as urgências e demandas da área se baseando 
em autores da formação de professores que apresentam perspectivas 
futuras para a profissão docente.

O caso do projeto do estado de São Paulo exemplifica o des-
prestígio que vem acometendo as universidades de maneira geral 
(SOUSA SANTOS, 2011). A rede pública estadual paulista é uma das 
maiores e mais ricas do país e conta com três universidades estaduais 
de grande importância em seu território, entretanto, o governo optou 
por uma parceria estrangeira e descontextualizada que, por fim, foi 
abandonada. Por quais razões é tão importante e urgente olhar para 
essa situação?

De acordo com Nóvoa (2017), o desprestígio da formação 
universitária recai, muitas vezes, na abordagem da “universitarização” 
da profissão, que apesar de significativa, calhou na existência de um 
abismo profundo entre os desejos ambiciosos da teoria e a realidade 
concreta da sala de aula. De acordo com o autor, a formação da pro-
fissão foi afastada de seu lócus de atuação, de seu coração prático e é 
por meio desse caminho que as críticas e ações dos reformadores se 
fazem forte.

Na necessidade de olhar a formação docente de um outro 
ponto de vista, Nóvoa (2017) propõe trabalhar o conceito de posição: 
é necessário a busca por um caminho novo para a formação de pro-
fessores, que devolva à universidade o seu prestígio e o seu lugar de 
formadora, mas que isso seja feito de forma transformadora, visando 
uma formação profissional, que deve ter como matriz “a formação 
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para uma profissão” (NÓVOA, 2017, p. 1111). Dessa forma, olhar para 
a formação de professores, hoje, é ter consciência da imprescindibili-
dade de construir modelos que valorizem a preparação, a entrada e 
o desenvolvimento profissional dos docentes a partir de perspectivas 
reais de profissionalização.

A complexidade da profissão docente e dos seus processos de 
formação é incapaz de ser roteirizada e preestabelecida em um con-
junto de características definidoras. Historicamente, sempre houve a 
preocupação de organizar a formação docente a partir de uma lista de 
competências e qualidades que definiriam quem seria, ou não, o “bom 
professor”. No século XX, por exemplo, foi possível ver as concepções 
de saberes (saber, saber fazer e saber ser) sendo completada pelo sa-
ber estar em uma adaptação do Relatório para a Unesco da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS et al., 1998). 
Entretanto, Nóvoa (2017) argumenta que, baseando-se no conceito de 
habitus (BOURDIEU, 2003), o que interessa é a incorporação de um 
conjunto de “posições duradouras”, que possa ser transmitido por 
meio de um processo de socialização profissional. Como uma “heran-
ça” a ser transmitida no interior da profissão.

A saber, o habitus:

[...] engendra práticas ajustadas a uma determinada 
ordem, isto é, percebidas e apreciadas por aquele que 
as realiza, e também pelos outros, como sendo justas, 
corretas e adequadas, sem serem o produto da obediên-
cia a uma ordem no sentido imperativo, a uma norma ou 
às regras do direito (BOURDIEU, 2003, p. 207).

Dessa forma, Nóvoa (2017), ao construir o conceito de posi-
ção, o faz a partir da perspectiva relacional que o habitus propõe, na 
perspectiva da compreensão do “eu” em relação ao “outro”. Em outras 
palavras, o autor acredita na análise das posições, disposições e toma-
das de posição no interior do processo de incorporação profissional, 
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no modo como cada um se torna um profissional e na maneira como 
a própria profissão se organiza interna e externamente. A posicionali-
dade é sempre relacional e, por isso, está sempre em negociação no 
interior de uma categoria profissional. Entretanto, tomar uma posição 
profissional é, em outras palavras, tornar pública a afirmação dessa 
profissão: e é esse o momento em que os professores de língua inglesa 
para o EFI no Brasil se encontram.

Recentemente, em outubro de 2020, aconteceu uma movi-
mentação significativa para a área de ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras no EFI no país. Por meio de um encontro transmitido via 
YouTube, um grande grupo de pesquisadores universitários, professores 
e estudantes no campo dos estudos da linguagem de todo o Brasil se 
reuniram para divulgar um Manifesto de nome “A educação linguística 
na infância: em defesa do direito à formação cidadã e à aprendizagem”. 
Entre outras demandas, o Manifesto reivindica políticas públicas que re-
conheçam a importância de se institucionalizar o ensino de línguas nos 
anos iniciais da escolarização o quanto antes. Além disso, reivindica a 
implementação de parâmetros orientadores para o processo educativo, 
bem como para a formação docente nesse contexto.5

Para a formação de professores, o Manifesto elenca alguns pon-
tos: “Reconhecer, oficialmente, os cursos de Letras e suas respectivas 
habilitações como os responsáveis pela formação linguístico-pedagógi-
ca do profissional que atuará no ensino de línguas adicionais nos anos 
iniciais de escolarização”; “Recomendar a urgência da atualização dos 
cursos de Letras para atender às demandas profissionais contemporâ-
neas”; “Estabelecer diálogos profícuos entre poder público, universi-
dades e escolas para viabilizar formas de atender às demandas futuras 

5  O Manifesto ainda está ativo e pode acessado e assinado. Disponível em: https://
secure.avaaz.org/community_petitions/po/secretaria_de_educacao_basica_seb-
mec_educacao_linguistica_na_infancia_em_defesa_do_direito_a_formacao_cida-
da_e_a_aprendizagem_/?fbclid=IwAR3tMK 5H80EoYQJdsFkgUrpjmxJTdEw_QdQf2l-
5ZIUk3Kde2iF-Jr94beOI. Acesso em: 20 nov. 2020.
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com maior solidez”6. Assim, o que temos é um grupo composto, em 
sua maioria, por especialistas da área do meio universitário que se po-
sicionam a favor da institucionalização de uma profissão – o professor 
de línguas do EFI – e o fazem reivindicando que a sua formação ocorra 
no interior (da universidade) e pela universidade.

De acordo com Nóvoa (2017), adquirir o habitus profissional, 
pertencer e firmar a posição na profissão docente dependerá de uma 
mudança profunda e transformadora da formação ocorrida nas universi-
dades. Dessa forma, como mencionado anteriormente, o autor apresen-
ta uma proposta de formação de professores profissional universitária 
que deve ser alicerçada sempre no conhecimento científico e cultural: 
“Trata-se de compreender os desafios do conhecimento no nosso tempo, 
do conhecimento como ciência e como cultura, em toda a sua riqueza e 
complexidade” (NÓVOA, 2017, p. 1121). A partir disso, apresenta cinco 
entradas que devem ser desenvolvidas por meio do conceito de posição: 
disposição pessoal, interposição profissional, composição pedagógica, 
recomposição investigativa e exposição pública.

Segundo Nóvoa (2017), essa proposta não se trata de um 
novo modelo, mas sim de enfatizar cinco dimensões da formação de 
professores que estão sendo descuidadas e que precisam ser uma 
ponte entre as dimensões pessoais e as dimensões profissionais que 
as profissões do humano (como o ensino) possuem por inerência. O 
autor argumenta que, como primeira entrada, deve-se aprender a 
ser professor, transformando uma predisposição em uma disposição 
pessoal, isto é, oportunizar que a formação de professores trabalhe o 
autoconhecimento e a autoconstrução do que o profissional é, em seu 
campo pessoal, e aquilo que ele virá a ser em seu campo profissional. 
Depois, como segunda entrada, aprender a se sentir um professor a 
partir de uma interposição pessoal, ou seja, a partir do contato, da 

6  O documento completo está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1XSJ
CAZvaVyEWc0vpV6SD7sPIhiYOtBpc/view?usp=sharing. Acesso em: 18 mar. 2021.

https://drive.google.com/file/d/1XSJCAZvaVyEWc0vpV6SD7sPIhiYOtBpc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSJCAZvaVyEWc0vpV6SD7sPIhiYOtBpc/view?usp=sharing
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colaboração e da socialização no universo profissional a partir de todas 
as instâncias que o interligam: universidade, escola e poder público.

Além disso, como terceira entrada, segundo a autor, é impor-
tante que se aprenda a agir como professor. De forma particular, é 
esperado que cada um dos professores encontre a sua própria compo-
sição pedagógica, que vai muito além do conhecimento pedagógico ou 
de conteúdo, mas sim da elaboração de um “terceiro conhecimento” 
(NÓVOA, 2017), que faz com que o conhecimento profissional docente 
seja valorizado e não apenas alicerçado em opiniões públicas sem 
fundamentação científica: “Ser professor não é apenas lidar com o 
conhecimento, é lidar com o conhecimento em situações de relação 
humana” (NÓVOA, 2017, p. 1127).

A quarta entrada diz respeito a como aprender a conhecer 
como professor, ou seja, em como a formação de professores pode 
criar condições para uma recomposição investigativa do trabalho 
pedagógico nos planos individuais e coletivos. Mas, de acordo com o 
autor, isso deve ocorrer no interior da profissão, no sentido de uma 
reflexão profissional própria, feita da análise sistêmica do trabalho e 
em colaboração com os outros colegas profissionais. Por fim, o autor 
disserta sobre a maneira como se aprende a intervir como professor, 
como conquistar uma posição no seio da profissão, mas tomando essa 
posição publicamente, ou seja, uma exposição pública, que venha a ser 
construída por meio da participação dos professores em decisões de 
políticas públicas, na criação de uma realidade partilhada que possui 
uma identidade própria e fortalecida dentro da categoria profissional.

Dessa forma, com a proposta dessas cinco entradas, o autor 
reforça suas concepções entre formação e profissão; não apostando 
na formação como a resposta ou “salvação” para todos os problemas 
educativos, pois nessa linha “se cai numa visão dos professores como 
‘super-homens’ ou ‘super-mulheres’ (sic), capazes de tudo resolver. 
Daqui à sua responsabilização ou culpabilização vai um pequeno pas-
so” (NÓVOA, 2017, p. 1131), mas sim como um dos pilares transforma-
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dores da profissionalidade docente, que vai de encontro às sombrias 
perspectivas futuras de desmantelamento da categoria, reelaborando, 
de maneira realmente assertiva, o papel da universidade no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Nóvoa (2017), não há melhor maneira de se 
avaliar o estado atual de uma profissão do que analisar a forma como a 
formação de seus futuros profissionais está sendo cuidada: “A imagem 
da profissão docente é a imagem das suas instituições de formação” 
(2017, p. 1135). Nas vozes dos professores do projeto entrevistados na 
dissertação, percebemos que esse estado não foi o ideal: faltou respal-
do formativo e todos os elementos que podem direcionar a profissão 
rumo a uma profissionalização – formação universitária e de alto nível, 
contínua e de bases científicas (TARDIF, 2013).

Evidentemente não nos referimos a qualquer formação, mas 
sim àquela que envolva diferentes instâncias que, como proposto por 
Zeichner (2013), transformem o sistema atual de formação sem que 
a universidade precise ser excluída do processo. Para essa agenda, 
optou-se por apresentar o conceito de posição elaborado por Nóvoa 
(2017). A partir dele, propõe-se que a formação do futuro professor 
de inglês do EFI deve ocorrer mais perto da prática, levando em conta 
as dimensões pessoais e profissionais do professor (NÓVOA, 2017). 
Uma opção é proporcionar formações mais clínicas, nas quais as esco-
las sejam locais para essa atividade e os professores com mais expe-
riência sirvam como mentores dos iniciantes. É importante ressaltar 
que esse novo modelo formativo proposto deve ser democratizado 
em parcerias não somente entre a universidade e o poder público, 
mas também em conjunto com escolas e comunidades envolvidas no 
contexto específico.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENTRE  

IMPASSES E REGRESSOS

Josiane Maria de Souza Cavalcante

RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de problematizar e discutir o contexto contem-
porâneo no qual a formação continuada de professores da Educação Básica 
está inserida. Para isso, esta discussão aborda alguns pontos pertinentes e 
que podem ser considerados entraves na formação docente. No contexto 
atual da pandemia, alguns fatores como a precarização de condições de 
trabalho dos docentes, contratação de professores com baixa qualificação, o 
gerencialismo de instituições privadas na educação pública, a avaliação em 
larga escala e seu impacto na formação docente e a uberização de profes-
sores, tornam-se agravantes ainda mais críticos. Uma pesquisa bibliográfica 
foi utilizada como percurso metodológico. A discussão realizada aponta que 
a formação de professores está sendo tratada como um mercado lucrativo 
e com isso, tem grandes chances de ser reduzida ao campo técnico instru-
mental. A autonomia dos professores está fragilizada, já que as instituições 
privadas têm certo controle de como os professores devem ensinar.
Palavras-chave: Formação de Professores. Gerencialismo. Precarização.
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INTRODUÇÃO

Estamos vivendo em um contexto de crise em diversas áreas 
da sociedade. A área da educação é, certamente, uma das mais impac-
tadas e tem se agravado ainda mais em decorrência da pandemia de 
covid-19.

Com isso, muitas mudanças tiveram que ocorrer, sobretudo, nas 
práticas docentes. O ensino remoto foi uma das alternativas adotadas 
para a continuação das aulas, porém, esta modalidade de ensino tam-
bém está atrelada a aspectos que necessitam serem problematizadas 
e postas a discussão.

As professoras e professores tiveram que lecionar no seu pró-
prio ambiente doméstico, com carga horária excessiva, sem ter tido 
oportunidade de uma formação para lidar com as tecnologias neces-
sárias à nova realidade. Os docentes tiveram que arcar com todo o 
investimento das aulas remotas ao mesmo tempo em que seus salários 
e carga horária foram reduzidos. É importante salientar que durante a 
pandemia há também o agravamento de adoecimento e da exaustão 
mental na classe docente. Estes e outros problemas são evidenciados 
nos estudos de (SOUZA et al., 2021). A pandemia agravou e, por con-
sequência, evidenciou necessidades e problemas já existentes e que já 
mereciam atenção.

A formação de professoras e professores não tem tido a atenção 
devida nos últimos tempos e vem passando por um processo de preca-
rização que afeta todos os profissionais da educação, principalmente 
os professores. Esta precarização na formação docente acontece por 
vários fatores, um deles é a contratação de professores em larga escala 
para atuarem nos programas assistencialistas, criados para manterem 
os alunos e alunas por mais tempo nas escolas. Com isso, de acordo 
com Evangelista e Shiroma (2015), as pessoas que ocupam o cargo de 
oficineiros, voluntários, monitores entre outros cargos, apresentam 
fragilidade para atuarem no magistério, mas por outro lado, estes 
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sujeitos que atuam nas escolas e exercem atividades de cunho peda-
gógico, representam uma economia de custos para o estado, o que 
deve explicar o interesse de sua permanência desempenhando estas 
atividades. Evangelista e Shiroma (2015) salientam que a permanência 
crescente desses sujeitos nas escolas, representa um assalto a qualifi-
cação docente.

No entanto, apesar da falta de qualificação de alguns sujeitos 
para o magistério, existem docentes que são mantidos nas atividades 
já mencionadas, e que chegam a assumir a docência, porém, com 
remuneração e garantias trabalhistas diferentes dos professores que já 
fazem parte do quadro de efetivos.

Para além destes problemas mencionados, as escolas públicas 
têm sofrido com as intervenções das fundações privadas. Nesta pers-
pectiva em que a educação pública está inserida e de acordo com Franco 
(2016), a reflexão, criticidade e o diálogo estão ausentes da prática 
educativa e estes por sua vez estão sendo substituídos por pacotes ins-
trucionais prontos. Por isso, é pertinente que sejam realizadas algumas 
discussões acerca da mercantilização que a educação vem passando.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo principal problematizar a for-
mação continuada de professores da Educação Básica, especialmente 
no contexto atual, agravado pela pandemia de covid-19.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi utilizado como percurso metodológico a revisão bibliográ-
fica. As buscas foram realizadas em sites acadêmicos como, Google 
Acadêmico, SciELO, entre outros.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Em consequência do gerenciamento de empresas privadas 
na educação pública, as instituições vivem o processo, denominado 
por Alves (2018), de apostilagem dos processos pedagógicos. Ou seja, 
existe uma crença que se os docentes seguirem fielmente o material 
didático oferecido pelas instituições privadas, os alunos terão êxito nas 
avaliações externas, com isso, haverá mais investimento por parte do 
estado na educação. A partir das avaliações externas, professores são 
monitorados e são expostos corriqueiramente a processos exaustivos 
e estressantes para que consigam alcançar metas. A avaliação externa 
é uma forma de estratégia astuta de formação e de gestão, (EVAN-
GELISTA; SHIROMA, 2015). Em decorrência das avaliações externas, a 
escola passa a viver novas rotinas, muitas vezes desestimulantes tanto 
para os professores quanto para os alunos.

No entanto, existem evidencias de que as avaliações em larga 
escala não surtem efeitos qualitativos. Segundo Shiroma (2018), foram 
realizadas pesquisas no Chile, Inglaterra e Estados Unidos e os resul-
tados conclusivos apontam que, tanto os programas caros como as 
avaliações de larga escala, não apresentaram melhoras significativas 
na educação. Por outro lado, foi percebido mudanças em outros aspec-
tos, entre eles, a cultura gerencial na escola alterou o planejamento, 
a forma de pensar e agir dos professores, atingiu a organização e o 
currículo escolar acarretando assim a precarização e intensificação do 
trabalho docente.

Além destes aspectos ocasionados pelas avaliações em larga 
escala, não se pode esquecer o fato de que existem discrepâncias 
salarias entre professores que atingem metas consideradas positivas 
daqueles que não alcançam estas metas. Como salientam Evangelista 
e Shiroma (2015), a política da bonificação gera competição e quebra 
de solidariedade entre os professores.
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A ingerência das fundações privadas tem impactado de forma 
substancial a formação dos professores. Pois, os docentes passam a 
perder qualidade nas formações continuadas, já que estas, estão cada 
vez mais desintegradas das necessidades emergentes da classe docen-
te. De acordo com Frigotto (2017) estão oferecendo uma educação 
que convém ao mercado.

Evangelista e Shiroma (2015) salientam que, estas parcerias 
entre empresas privadas com as escolas públicas possibilitaram condi-
ções para que se aceitassem o “paraprofessor” que são os professores 
sem qualificação ou com baixa qualificação, além da aceitação da 
precarização do trabalho docente.

Desse modo, é perceptível como a importância da formação 
docente e sua função estão sendo alterados e diminuídas. As institui-
ções privadas ditam como os professores devem agir frente a demanda 
de metas para obter resultados em avaliações externas. Existe também 
o fato de que alguns professores são perseguidos pelo fato de serem 
qualificados, críticos e dispuserem de uma formação sólida.

Como destaca Evangelista e Shiroma (2015), os professores 
estão sendo monitorados e criticados não apenas pelo que não sabem, 
mas pela qualidade que eles têm quando possuem formação sólida. 
Esta questão pode ser compreendida nos ataques aos cursos de licen-
ciaturas que não abrem mão da teoria na formação de professores.

A formação de professores não pode estar segregada do com-
promisso de formar sujeitos por meio das relações sociais. Afinal de 
contas, a educação não é uma receita que precisa ser fielmente seguida 
para que dê certo, assim também, como não é um mercado que visa 
apenas, a lucratividade. Corroborando com Silva (2017), é importante 
se pensar na formação de professores e sua relação com o mundo 
do trabalho e não na lógica do capital para atender ao mercado. A 
formação docente deve ser pensada como um projeto emancipador 
no qual tanto o trabalho manual e intelectual possam fazer parte do 
mesmo processo.



68COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

É necessário investir em formação de consciência crítica nos cur-
sos de formação docente como afirmam Evangelista e Shiroma (2015). É 
urgente defender a escola pública e essencialmente a formação de pro-
fessores da alienação imposta pelo capitalismo. Por isso, é fundamental 
que os professores se oponham contra estas políticas de formação que 
tanto aflige e reduz a classe docente e a formação dos professores. Pois, 
há um investimento muito grande em políticas de privatização da for-
mação de professores. Toda política de unificação do currículo escolar, 
de gerenciamento de empresas privadas na educação pública, toda e 
qualquer forma de controle da prática dos professores e professoras 
afeta de modo substancial a formação de professores.

Alguns profissionais se omitem diante de algumas situações 
conflituosas que envolvam as condições de trabalho, por exemplo. É 
compreensível este silêncio, visto que de certa forma é uma maneira 
de se proteger das retaliações que podem vir a acontecer com estes 
professores se eles denunciam. Segundo Alves (2018) todos estão as-
sustados com a fúria antidemocrática que está ocorrendo nos últimos 
tempos. Porém, faz-se necessário resistir à intolerância e romper com 
o silêncio em nome daqueles que são coibidos de se impor ao sistema, 
que geralmente são os professores contratados. Estes docentes vivem 
perseguição e controle.

Ao falar da precarização do trabalho docente é pertinente que 
a uberização do trabalho docente também seja problematizada, uma 
vez que está tendo um avanço neste sentido de precarização. Corrobo-
rando com (SILVA, 2019, p. 248), “Em tempos em que os professores 
foram eleitos como inimigos da nação, sob acusação constante de 
“doutrinação ideológica” é necessário apontar as múltiplas formas e 
tendências de precarização do trabalho docente”.

De acordo com Carius (2020), o termo uberização é utilizado 
para fazer alusão a precarização das condições de trabalho de profis-
sionais nas diversas profissões do mundo. Mas, a utilização do termo 
no contexto do trabalho docente é recente. Os professores são compa-
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rados aos motoristas de Uber porque as condições de trabalho destes 
profissionais se assemelham. São professores com carga horária flexí-
veis, só ganham pelas horas trabalhadas, não tem vínculo empregatício 
e com isso seus direitos trabalhistas não são assegurados.

Toda esta conjuntura tem impactado o atual cenário da forma-
ção de professores da Educação Básica. Pois, enquanto instrumentali-
zam os professores para atender a demanda do mercado, a criticidade 
se ausenta de sua prática pedagógica. A educação e os professores não 
devem se render ao mercado. Os professores estão sendo tratados 
apenas como sujeitos reprodutores de informações, sua autenticidade 
em ensinar está em risco.

De acordo com Franco (2016), a reflexão, o diálogo e a critici-
dade estão ausentes da prática educativa. Ou seja, com a educação 
cedendo a racionalidade econômica ela não consegue cumprir seu 
papel de formação e de humanização de pessoas. Para Silva (2017), a 
formação de professores precisa ser pensada como um processo que 
promova a humanização.

Enquanto a educação estiver sendo tratada como um mercado 
lucrativo as chances de realmente se ter uma formação docente de 
qualidade vão ficando cada vez mais distante. Pois afinal, irão cada 
vez mais investir em capacitações rápidas que atendam a demanda 
deste mercado.

Na medida em que as organizações econômicas plane-
jam intervenções orquestrais na educação, e em espe-
cial nas políticas docentes, menos espaço os currículos 
e cursos de formação de professores dedicam a pensar 
essas articulações entre educação, economia política e 
trabalho no capitalismo (SHIROMA, 2018, p. 94).

É necessário estarmos atentos, pois, é neste contexto mercan-
til e de gerencialismo que a BNCC foi formulada. Inclusive, segundo 
Hypólito (2019), ter um currículo nacional pressupõe homogeneizar a 
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cultura, ao se ter um currículo nacional, vozes serão caladas e outras 
poderão ser ensurdecedoras, com isso, pode ocorrer o empobreci-
mento curricular. A formulação do currículo nacional despertou muitas 
discussões e sua implantação nas escolas ainda requer muita atenção. 
Alguns temas importantes são silenciados na BNCC, em detrimento de 
conteúdo. Estamos em um cenário que requer atenção de todos os 
professores e professoras, sobretudo ao que diz respeito às políticas e 
currículos de formação de professores.

Tratando-se de currículo e formação docente, para Alves (2017) 
faz-se necessário um processo forte de resistência e muita articulação 
para se pensar em possibilidades de criar e potencializar mais lutas 
locais e institucionais.

Com todas as exigências de qualidade na educação, pressão 
por alcance de metas e bons resultados que as empresas consideram 
positivos nas avaliações nacionais, a formação docente tem sido bas-
tante afetada, uma vez que ela é reduzida apenas ao alcance de metas. 
Segundo Hypólito (2019), pode-se observar que com as reformas os 
cursos de formação docente têm sido mais aligeirados, simplificados, 
condensados e realizados em faculdades duvidosas.

Para Alves (2018), tratando-se de alcances de bons resultados 
nas avaliações nacionais, os docentes são culpados quando não con-
seguem atingir bons resultados, mas, também será atribuído a eles a 
culpa por não terem tido uma boa formação na universidade. Ou seja, 
de toda forma, a culpa pelos resultados nas avaliações recaem sobre 
os professores, mais especificamente sobre a formação que eles têm.

Tardif (2012) salienta a importância e necessidade de se repensar 
esta formação. Pois, segundo o autor, a formação para o magistério, es-
teve sempre preocupada com os conteúdos disciplinares. Esta formação 
com um teor aplicacionista não tem mais sentido nos dias atuais.

Com isso, em decorrência das avaliações nacionais, não se está 
oferecendo aos alunos uma formação consistente, em vez disso, é ofer-
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tado uma formação pautada nas avaliações externas meramente con-
teudistas. A prioridade é dada ao que é avaliado nos exames nacionais.

A este respeito, Freitas (2007) enfatiza que o direito tanto a for-
mação ampla e contextualizada que o ser humano deve ter é reduzido 
ao aprender somente o básico, desde que este básico seja adequado 
e sirva para determinada série escolar e que também sirva para as 
avaliações. Esta aprendizagem básica refere-se às avaliações nacionais.

A era gerencial entra nas escolas e atingem de forma preocu-
pante não só os alunos, mas sobretudo os professores. Pois corro-
borando com Shiroma (2018), os testes em larga escalas são usados 
para monitorar os professores como também servem de justificativas 
para recomendarem a profissionalização destes docentes, assim estes 
docentes são aconselhados a se qualificarem melhor. Com isso, as de-
mandas por empresas que vendem cursos de qualificação aumentam 
de forma substancial. Desta forma, recomendam-se cursos mais rápi-
dos e em instituições que não são comprometidas com a teorização 
considerada importante na formação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe há muito tempo o desejo de se ter uma política que 
valorize a carreira docente, pois, como afirma Freitas (2007), a utopia 
por valorização e por uma política de formação inicial e continuada dos 
professores é uma luta dos últimos 30 anos. No entanto, a impressão 
que se tem é que estamos retrocedendo para o ensino técnico, preo-
cupado apenas com a formação a serviço do mercado. Neste cenário, 
os alunos são ensinados a reproduzir e os professores a obedecerem 
às decisões pedagógicas, que são escolhidas pela classe dominante.

A formação de professores se apresenta por um processo 
delicado e que requer muita atenção daqueles que não se curvam as 
imposições feitas pelas instituições privadas. A cada dia estão tentan-
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do resumir a importância da formação docente frente as demandas do 
mercado capitalista.

O gerenciamento de instituições privadas na educação pública 
faz com que os docentes sejam subordinados ao sistema capitalista 
e além disso, esta ingerência de empresas na educação pública bra-
sileira, também é uma forma de controle na formação docente. Pois, 
neste cenário a formação docente precisa atender ao capital e assim, 
a educação passa a ser vista como uma mercadoria. Ou seja, existe de 
fato um investimento alto na flexibilização da formação docente.

A partir dos investimentos das fundações privadas na educação 
pública, a autonomia dos professores está sendo reduzida. Os pro-
fessores são vistos no processo de gerenciamento da educação como 
os principais sujeitos neste processo, que viabilizam a lucratividade 
destas empresas. As políticas de formação docente, encaminham-se 
para algo unificado e engessado.
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RESUMO
A formação inicial de professores corresponde a etapa marcada por vivências 
em projetos de pesquisa, ensino e extensão e experimentações de ativida-
des, práticas e a iniciação da docência em múltiplos ambientes educativos. 
Apesar disso, os currículos dos cursos de licenciatura são enraizados em suas 
próprias áreas do conhecimento, não contemplando em suas matrizes curri-
culares possibilidades para que os sujeitos em formação possam refletir so-
bre sua própria formação enquanto sujeito plural e cidadão. A partir de uma 
investigação qualitativa e exploratória, na qual adotou-se a observação não 
participante, buscamos compreender as contribuições do componente curri-
cular Polêmicas Contemporâneas, ofertado no Semestre Letivo Suplementar 
2020.1 da Universidade Federal da Bahia, para os cursos de licenciatura e, 
assim, para a formação inicial de professores. Os principais resultados vol-
tam-se para a promoção do diálogo entre os pares-ímpares, possibilidade de 
reflexão e favorecimento do debate de ideias divergentes, oportunidade de 
espaços para entendimento do seu papel enquanto professor/a em formação 
e futura atuação profissional nos múltiplos contextos de Educação.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Polêmicas Contemporâne-
as. Licenciaturas.
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INTRODUÇÃO

A formação inicial docente necessita contemplar aspectos 
fundamentais para atuação plena e crítica de futuros/as professores/
as, de modo a abranger desde os saberes inerentes à área do conhe-
cimento ao qual o/a licenciando/a encontra-se matriculado/a até os 
aspectos culturais, éticos, identitários e sociais. Apesar disso, as matri-
zes dos cursos de licenciatura encontram-se voltadas ao domínio dos 
conteúdos, desfavorecendo a formação do sujeito educador em sua 
plenitude cidadã.

Mobilizados pela constituição multirreferenciada do compo-
nente curricular Polêmicas Contemporâneas, ofertado pelo Departa-
mento de Educação I da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a 
coordenação do Professor Nelson Pretto e organização do Grupo de 
Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC)1 desde 2003 
com oferta para estudantes de Graduação de todas as áreas do co-
nhecimento e disponível de forma livre (ao vivo e por gravações) para 
quaisquer interessados da sociedade, a versão totalmente virtual do 
componente foi intitulada de Polêmicas Contemporâneas em Casa, 
sendo construída para atender a demanda do Semestre Letivo Suple-
mentar (SLS) de 2020.1 da UFBA, contexto imposto pela disseminação 
do Sars-CoV-2 (covid-19) no Brasil.

Este artigo busca analisar as contribuições do componente 
curricular Polêmicas Contemporâneas na formação inicial de professo-
res da UFBA. Para tal, questiona-se: Como as discussões e dinâmicas 
desenvolvidas no referido componente curricular contribuem para 
a formação de professores no âmbito dos cursos de licenciatura da 
Universidade Federal da Bahia?

1  Grupo criado em 1994 e encontra-se lotado na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia (Faced/UFBA). Site disponível em: https://blog.ufba.
br/gec/tag/gec/. Acesso em: 18 fev. 2021.

https://blog.ufba.br/gec/tag/gec/
https://blog.ufba.br/gec/tag/gec/
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente investigação é qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 
1994), utilizando-se do método observacional. Conforme os escritos 
de Gil (2019), caracterizamos-a como sendo exploratória, adotando a 
observação não participante como técnica de pesquisa. Para análise 
e interpretação de dados, utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2016). A partir de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) criado 
no Moodle da UFBA, os participantes puderam interagir em fóruns 
escritos com temáticas previamente acordadas pelo coletivo no iní-
cio do semestre. Os encontros síncronos ocorreram semanalmente, 
sempre às Segundas-feiras, com a participação de lideranças sociais 
e políticas, pesquisadores, professores em formação e em atuação, 
dentre outras personas.

Após analisar o ambiente do componente curricular no AVA 
Moodle, utilizamos as três fases da Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2016) para análise dos materiais, a saber: pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
A fase primária (pré-análise) foi contemplada a partir da leitura flu-
tuante nas postagens presentes em cada fórum temático, sendo esse 
último constituído como corpus de análise. os fóruns tinham como 
características: escrita sem limitação de palavras/caracteres, possi-
bilidade de encadeamento de respostas em comentários anteriores, 
especialmente de outros participantes e permissão para inserção de 
links nas mensagens. 

A definição do objetivo de análise foi também estabelecida 
nessa etapa. A segunda fase (exploração do material) contemplou a 
codificação por agregação das postagens, essas selecionadas na fase 
primária. Sobre o processo de codificação, Bardin (2016) explica que 
“corresponde a uma transformação [...] dos dados brutos do texto, 
transformação esta por recorte, agregação e enumeração, permite 
atingir uma representação de conteúdo ou da sua expressão” (BARDIN, 
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2016, p. 133). Já na última fase (tratamento de resultados), foi cons-
truída por meio de uma síntese e seleção dos resultados, constituindo 
assim a interpretação dos resultados.

Organizamos os dados em 14 categorias, com destaque para 
os fóruns com postagens que tiveram mais repercussão entre os 
participantes. Apresentamos a análise e descrição de cada categoria 
separadamente, embora elas se relacionem entre si. Selecionamos 
ainda em cada uma delas os dizeres de licenciandos/as que mais 
evidenciaram o objetivo desta investigação, relacionados com o refe-
rencial teórico da pesquisa.

A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E AS POLÊMICAS 
CONTEMPORÂNEAS: CONTRIBUIÇÕES CURRICULARES

A formação inicial docente é demasiadamente resultado de 
atos de resistência e superação de desafios encontrados no cotidiano 
dos cursos de licenciatura. As vivências provenientes da etapa inicial 
da formação do professorado podem provocar consequências na fase 
de iniciação profissional docente. A afirmação da futura profissão 
antes e após a colação de grau, a precarização do trabalho docente 
na atual sociedade brasileira e a escassez de assistência na transição 
de aluno a professor durante o cotidiano formativo, segundo Curado 
Silva (2017), configuram-se como principais adversidades relatadas 
por profissionais docentes em início de carreira.

A mobilização de saberes nos currículos de licenciatura são 
elementos potencializadores de mudanças positivas, pois, ao trans-
formá-los “[...] em ato de ensinar como construção de um processo 
de aprendizagem de outros e por outros” (ANDRÉ; CRUZ, 2013, p. 
172), corroboram com o processo de construção das aprendizagens 
e da constituição do ser docente em decorrência da sua natureza mo-
bilizadora e intrinsecamente interrogativa. A esse fato, Arroyo (2017) 
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explica que as ausências históricas relacionadas aos saberes estão re-
produzidas nos currículos pré-escritos e/ou praticado, marcados pelos 
estigmas durante a Graduação dos professores-formadores que atuam 
nas licenciaturas, em que os conhecimentos ensinados e aprendidos se 
emaranham com as diversas histórias de lutas e disputas de território.

Enquanto os cursos continuarem formando docentes 
por disciplinas reproduzirão em qualquer nível de ensino 
o que aprenderam a fazer. Essas tendências têm pres-
sionado de cima para baixo nas lógicas e ordenamentos 
curriculares para tratos mais segmentados dos conheci-
mentos, habilidades e competências desde as primeiras 
infâncias (ARROYO, 2017, p. 217).

Pretto (2017, p. 38) salienta que “a histórica discussão entre 
as matérias de conteúdo específico e os componentes pedagógicos 
terminam se constituindo em uma disputa frequente nos debates 
sobre reformulação curricular nas universidades”, não permitindo 
assim gerar aproximação às realidades vivenciadas na sociedade e 
principalmente nas escolas, o que resulta em desafios ainda maiores 
para a formação inicial docente. Espera-se que as licenciaturas pos-
sibilitem que os futuros professores desenvolvam saberes-fazeres ao 
passo em que ensinam e encontram dificuldades, construindo assim 
sua identidade docente.

O cenário de formação dicotômico na UFBA foi objeto de escrita 
do mesmo autor ao afirmar que

[...] nossa universidade vivia entre dois extremos: de um 
lado, pensava-se o interdisciplinar longe da formação 
específica em uma profissão dentro de uma área do 
saber, hoje mais necessária do que nunca em função 
do desenvolvimento científico e tecnológico alcançado 
pela humanidade; de outro, a especialização exagerada 
e cega, longe de um olhar mais amplo, que compreen-
desse o mundo para além de um só campo disciplinar. 
O que queremos, fortemente, é o diálogo permanente 
entre esses campos (PRETTO, 2017, p. 189).
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Mobilizado pela possibilidade de fomento ao diálogo com a 
efervescência de temáticas contemporâneas, com especial atenção 
para a formação inicial e cidadã de licenciandos e licenciandas, o 
componente curricular Polêmicas Contemporâneas foi então criado no 
segundo semestre letivo de 2006 e a oferta de vagas ocorre para todos 
os cursos de Graduação da UFBA. A partir disso, a proposta de ligar 
ainda mais a universidade à sociedade em que está inserida, o que Luiz 
Felippe Serpa chamou de Comuniversidade, “[...] para resgatar essa 
dinâmica não-linear (sic) de relação entre universidade e sociedade, 
tanto para a pesquisa e o ensino, como para a extensão” (PRETTO, 
2017, p. 36).

CONTRIBUIÇÕES CONTEMPORÂNEAS NAS LICENCIATURAS: 
ALGUNS RESULTADOS

De acordo com a ementa, o componente Polêmicas Contem-
porâneas trata-se de discussões temáticas sobre Educação, Ciências e 
das Culturas Contemporâneas, constituindo-se como ambientes para 
promoção de diálogos a partir de estudantes matriculados em cursos 
de formação de professores (licenciaturas), em todas as áreas do co-
nhecimento (UFBA, 2012).

Com o objetivo de promover discussões que obviamente 
passem pela Educação, mas que também abordem outros campos do 
conhecimento, o componente em questão se propõe a viabilizar uma 
formação para as questões e polêmicas que emergem a todo tempo na 
sociedade em que vivemos e aparecem no cotidiano escolar, fazendo 
com que os professores em formação precisem mobilizar saberes para 
constituir sua práxis docente.

Em 2020.1, o componente foi ofertado também para estudantes 
de Pós-Graduação e pessoas não matriculadas na UFBA a partir de um 
projeto de extensão. Ao total, foram contabilizados 1378 estudantes 
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matriculados durante o SLS, contemplando temáticas como: Desma-
tamento da Flora e Fauna do Planeta; A Importância de Vidas Negras; 
Fake News; Aborto; Privacidade de Dados; Eleições Municipais; Futuro 
do Trabalho e da Educação, com especial atenção a retomada das aulas 
presenciais na Educação Básica e Superior.

Na análise do processo de compreender as potencialidades do 
referido componente para formação inicial doente, surgem como cate-
gorias: troca de opiniões; aprendizado; discussão; repercussão; redes 
sociais; debates; notícias falsas; compartilhamento, WhatsApp, futuro 
da educação; lugar; homeschooling, controle; empresas.

Para Imbernón (2011), é dever da formação inicial oferecer as 
bases para que o conhecimento pedagógico seja construído. Assim, o 
primeiro debate do semestre, intitulado “Polêmicas Contemporâneas”, 
buscava mobilizar os estudantes (professores em formação) em torno 
da significação e da ressignificação de um termo: polêmica. No fórum 
de discussão, muitos estudantes utilizaram as palavras/expressões “Dis-
cussão”, “Ponto de vista”, “Repercussão”, “Troca de opiniões”, “Debates”, 
deixando claro que entendiam por “Polêmica Contemporânea” assuntos 
que geram discussões e posicionamentos diversos, frisando a necessi-
dade de debates, e que causam reflexão de ideias dos que participam. 
Além disso, houve a ênfase no entendimento popular a expressão, essa 
relacionada com a postura de sujeitos que não estão dispostos a ouvir 
opiniões divergentes e apenas causam situações de conflito.

Já no fórum do tema Fake News existe? muitos foram os co-
mentários que discutiam o papel das “redes sociais” na disseminação 
de “notícias falsas” e sobre o “compartilhamento” em massa em 
redes como WhatsApp, aliado à não verificação das notícias por parte 
de quem as compartilha. Visto que “Com o advento do digital e das 
redes de informação e comunicação, radicais transformações foram 
introduzidas na maneira de se produzir e distribuir as informações e os 
conhecimentos” (PRETTO, 2017, p. 33). 
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A esse respeito, salientamos que se estabelece como essencial 
que professores/as estejam atentos às redes e às informações que 
circulam, ao passo em que todos assumimos o papel de consumidores 
e autores. O cotidiano das/nas redes virtuais transforma as relações 
pessoais e permitem a permanência em múltiplos espaços, sem ao 
menos nos deslocarmos fisicamente. A discussão no fórum fora con-
textualizada por alguns no âmbito da Escola, contexto principal de 
atuação dos licenciandos/as, a qual se transforma a cada momento 
pela expansão e diversidade de perfis dos alunos, professores e cola-
boradores, além das possibilidades proporcionadas pela evolução das 
tecnologias digitais contemporâneas.

Ao debater O Futuro das Aulas Presenciais, os estudantes se 
mostraram bastante preocupados com o “futuro da educação”, prin-
cipalmente o ensino público, visto que vivenciamos um período de 
enfraquecimento do ensino público, principalmente por meio de corte 
de recursos e da desvalorização docente (PRETTO; BONILLA; SOUZA 
SENA, 2020). Muito foi questionado também sobre a existência de 
um “lugar” para aprender, se este lugar pode ou não ser substituído e 
como isso pode acontecer, além do polêmico “Homeschooling”, que já 
estava em discussão há algum tempo no país e tomou grandes propor-
ções com o avanço da pandemia por Sars-CoV-2.

A partir da temática Privacidade em uma Sociedade de Dados, 
estudantes levantaram questões referentes ao “controle” que grandes 
“empresas” do ramo tecnológico possuem sobre os dados da população 
e os riscos que isso pode causar. As relações estabelecidas entre grandes 
corporações e seus usuários é objeto de pesquisa há alguns anos do 
GEC e se estabelece a partir de elementos como a privacidade das in-
formações obrigatoriamente solicitadas pelos fornecedores de serviços, 
divulgação e uso de dados sigilosos, manipulação e domínio de práticas 
abusivas e sem autorização legal. A temática contou com a participação 
de especialistas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação 
para o debate acerca dos avanços e retrocessos no cenário brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação inicial de professores no Brasil perpassa por ques-
tões de distintas naturezas, marcadas por tensionamentos ao decorrer 
da formação nas licenciaturas. A falta de diálogo com os pares-ímpares, 
especialmente os colegas do seu próprio curso e demais estudantes 
de licenciatura com áreas de conhecimento como concentração, per-
mitem a estigmatização dos saberes, cristalização do conhecimento 
por ser centrado em sua própria área, sem domínio e argumentação 
acerca dos elementos presente no mundo que os cerca.

O papel fundamental da Educação se estabelece a partir da 
constituição de cidadãos preparados para conviver em sociedade, 
sendo o trabalho do futuro profissional desta área (o professor) esta-
belecido a partir da consciência efetiva da sua práxis. Ao pensarmos 
uma formação docente em estágio inicial sem a possibilidade do 
diálogo e do favorecimento do debate de ideias divergentes, ambiente 
propiciado pelas vivências analisadas no componente curricular Polê-
micas Contemporâneas, não estaremos considerando os princípios da 
formação do educador, como a liberdade, autonomia e criticidade.

O “ser polêmico”, a partir da participação dos/as licenciandos/
as no referido componente, adquire sentidos múltiplos e positivos: ter 
liberdade de opiniões, ser plural para mostrar as expressões, atento e 
crítico ao que está acontecendo, saber escutar e ser sensível às dores e 
angústias dos outros, questionar e dimensionar as consequências das 
práticas realizadas na vida pessoal e coletiva, repensar posturas e pa-
drões, revisitar pensamentos, atentar-se a regras de convívio saudável, 
destilar tabus e praticar a empatia para com o outro.

Reiteramos o compromisso com o trabalho desenvolvido pelas 
universidades, ressaltando a Educação pública, gratuita e de qualida-
de, especialmente em meio ao contexto desafiador de 2020/2021 por 
conta da pandemia de covid-19. Especialmente sobre a formação inicial 
docente, apresentamos preocupação sobre a escassez de componen-
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tes curriculares, atividades, projetos de ensino/extensão/docência e 
demais tipos de atividades que possibilitem aos futuros professores/
as oportunidades de vivenciar o que em Polêmicas Contemporâneas é 
apresentado, necessitando assim de reformulações nos Projetos Polí-
tico-Pedagógicos das licenciaturas, promoção de políticas públicas de 
incentivo ao trabalho de professores universitários com possibilidade 
para o fomento de práticas tais, bem como oportunizar espaços de 
formação e experimentação para licenciandos e licenciandas.
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RESUMO
Esse trabalho é um relato de experiência referente ao processo de inter-
venção prática realizada pelo grupo de Pesquisa Formação de Professores 
e Tecnologias Educacionais (Forprotec/CNPq) aos alunos matriculados no 
Curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 
(Iserj). Trata-se de um curso de formação básica para uso de aplicativos de 
Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV), uso de tecnologias de 
mídias imersivas, especificamente, Quiver Vison, Merge Cube – Cubo Mági-
co, e o Expedições Google. A metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, 
com abordagem intervencionista, na qual é realizada o planejamento e ações 
práticas com e para os participantes, procurando intervir na realidade social. 
O referencial teórico buscou a literatura atual no campo das Tecnologias, com 
Romero Tori, Paula Carolei, Andréa V. M. Silva, Maria E. B. de Almeida, José A. 
Valente, bem como a Base Nacional Comum Curricular e artigos científicos. 
Como resultado foi possível perceber o efeito da intervenção considerando 
que os participantes identificaram infinitas possibilidades de interação no 
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processo de ensino-aprendizagem, por meio das ferramentas apresentadas. 
Destacamos que não se pode deixar de notar que, no “chão” das escolas 
públicas, as instituições e os professores enfrentam limitações relacionadas 
aos custos de efetivação e necessidade de formação adequada.
Palavras-chave: Realidade Aumentada. Realidade Virtual. Formação de Pro-
fessores e Tecnologias. Grupo de Pesquisa Forprotec/CNPq.

INTRODUÇÃO

Diante do momento em que as tecnologias digitais estão cada 
vez mais integradas às nossas atividades diárias, urge buscarmos uma 
maior inclusão desses recursos às práticas educacionais nas instituições 
de ensino brasileiras. No Brasil, a formação de professores no que diz 
respeito ao uso de tecnologias enfrenta diversos reveses, o que acaba 
por repercutir na precarização da formação dos futuros docentes se 
considerarmos a velocidade em que evoluem as tecnologias. Segundo 
o Horizon Report (2015):

Para preparar os alunos para um mundo que utiliza cada 
vez mais tecnologia, atuais e futuros educadores preci-
sam aprimorar continuamente suas habilidades em face 
de orçamentos reduzidos. A falta de educação adequada 
ao professor, relativas a competências digitais, é um 
desafio que está amplamente documentado (JOHNSON 
et al., 2015, p. 24).

No excerto em destaque é possível depreender que “o grande 
desafio é adaptar o papel do professor a essa nova realidade na qual 
a aprendizagem não é mais concentrada apenas em sala de aula”, mas 
“também através do acesso às Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação” (SILVA, 2019, p. 4).

Apoiadas em Silva (2019), partimos da perspectiva de que as 
tecnologias digitais imersivas podem ser aliadas do professor quando 
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associadas ao processo de ensino e aprendizagem de forma crítica e 
criativa. Para tal é necessário que os cursos de formação de profes-
sores deem conta da apropriação destas ferramentas para reforçar as 
competências da sociedade da informação e garantir a democratização 
do saber.

Por essa razão e em atendimento a um dos objetivos especí-
ficos do grupo de pesquisa Formação de Professores e Tecnologias 
Educacionais/Forprotec – certificado pelo CNPq em 2013 – que é 
investigar as competências necessárias ao professor para o uso das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no processo de en-
sino e aprendizagem, organizamos a intervenção prática para o uso de 
Mídias Imersivas. Por meio da oferta de uma oficina básica de realida-
de aumentada (RA) e realidade virtual (RV), intencionamos promover 
a reflexão crítica e a pesquisa com relação à temática por experiência 
direta na aprendizagem.

Cabe destaque as formulações de Almeida e Valente (2011), 
ao comentarem que a formação inadequada do professor e “a falta 
de preparo dos gestores educacionais para dar o suporte às inovações 
pedagógicas e administrativas necessárias para mudar certas práticas 
pedagógicas” pode, em certa medida, inviabilizar perspectivas curricu-
lares digitais (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 40).

Sendo assim, destacamos a importância de os professores 
desenvolverem esse olhar atento às novas tecnologias digitais, de 
modo a potencializar as estratégias metodológicas de ensino, além de 
refletirem constantemente sobre sua prática enquanto docentes e res-
ponsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, agindo para trans-
formação de paradigmas educacionais que impeçam a sua adequação 
à realidade dos alunos. Em nossa concepção, a imersão digital que se 
encontra imbricada na cultura contemporânea das novas gerações, 
e a predisposição dos alunos para o uso, em especial dos aparelhos 
celulares, pode facilitar o trabalho do professor no contexto on-line.
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Dentro dessa conjuntura, a proposta do curso de formação bá-
sica para uso de aplicativos de realidade aumentada e realidade virtual 
foi aliar-se à formação dos professores para que possam ir além, bus-
cando conectar a aprendizagem a esse contexto de mídias imersivas de 
maneira lúdica e prazerosa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O referencial teórico fundamenta-se em autores como Tori 
(2009), Tori e Hounsell (2018) Carolei (2014), Almeida e Valente (2011), 
dentre outros, bem como na Base Nacional Comum Curricular (2017) 
cujas formulações sobre a perspectiva de integração das Tecnologias 
aos processos de ensino e aprendizagem podem contribuir para a 
pesquisa, em tela.

As metodologias de ensino nesse trabalho são analisadas de 
acordo com a perspectiva de promoção da autonomia dos alunos, con-
siderando-os como indivíduos constituintes dos seus saberes, autores 
na construção do seu conhecimento.

Os aplicativos apresentados por meio desta oficina, possibilitam 
a interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Tori e Hounsell 
(2018) baseiam o uso de novas tecnologias, como a RA e RV, em uma 
metodologia participativa que se relaciona com os princípios: i) do 
Construtivismo de Piaget, no qual a reflexão e a ação sobre o objeto 
proporcionam a aquisição de conhecimento; ii) do Construcionismo 
de Papert, em que a aprendizagem decorre da experimentação e da 
construção de algo novo, iii) do Sociointeracionismo de Vygotsky, pelo 
qual a aprendizagem é favorecida por meio da mediação e da troca de 
conhecimento entre os indivíduos.

O uso de RA e RV no contexto educativo, possibilita a exploração 
de ambientes e objetos apresentados nas salas de aula de forma abstra-
ta, em algo mais tangível. Contudo, é importante diferenciarmos os dois 
conceitos, Carolei e Tori (2014) explicam a RA e a diferenciam da RV:
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Essa tecnologia possibilita que elementos virtuais intera-
tivos em formato digital se sobreponham, em tempo-re-
al, a elementos físicos do ambiente real. Diferentemente 
da Realidade Virtual (RV), que promove uma imersão 
do usuário no ambiente digital buscando privá-lo das 
sensações provindas do ambiente físico a seu redor, a RA 
integra os dois ambientes (CAROLEI; TORI, 2014, p. 16).

Nas situações que envolvem a RA, é possível observar o que se 
passa no entorno, por meio da integração entre virtual e real, enquanto 
a RV promove uma imersão mais profunda, na qual o usuário deixa de 
ter contato com os elementos do mundo exterior, imergindo em uma 
experiência virtual absoluta. A oportunidade de interagir com objetos 
e lugares que antes eram estáticos e a possibilidade de integração de 
espaços externos ao ambiente escolar, podem transformar a relação 
dos alunos com o entorno e com o mundo. Ao professor, cabe mediar 
a reflexão por meio de questionamentos, organização das informações 
e planejamento de ações que viabilizem aos alunos a problematização, 
a argumentação e a busca por caminhos e soluções para os mais varia-
dos problemas.

É relevante ressaltar, que ao incluírem em seu planejamento 
o uso dessas ferramentas, os professores também devem levar em 
consideração que os equipamentos relacionados à realidade virtual 
ou realidade aumentada podem ocasionar certo desconforto, o que 
requer algumas precauções como planejar atividades que serão ofer-
tadas aos que não se adaptem ao uso de equipamentos imersivos, 
bem como, determinar o tempo de uso, e considerar se o trabalho 
que está sendo desenvolvido com os alunos é adequado à faixa etária 
(TORI; HOUNSELL, 2018).

Por fim, até aqui buscamos elucidar os conceitos de RA e RV e 
suas relações com os contextos de ensino e aprendizagem. A seguir, 
discorreremos a respeito do processo de implementação do curso de 
formação básica ofertada aos licenciandos em Pedagogia do Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta de realização dessa oficina relaciona-se a uma 
pesquisa intervencionista do tipo pesquisa ação, que de acordo com 
Gomes e Gomes (2019) “é realizada para e com os participantes, com 
vista a alterar a estrutura de práticas sociais ou educacionais” (GOMES; 
GOMES, 2019, p. 20).

O processo de intervenção ocorre por meio da formação para 
prática e da compreensão do modo como os aplicativos de realidade 
aumentada e realidade virtual podem ser associados ao planejamento 
educacional, promovendo novas práticas contextualizadas com os 
saberes digitais dos alunos e com o desenvolvimento de habilidades 
necessárias à formação discente contemporânea.

De acordo com as recomendações da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 
para 2014-2024, o uso de tecnologias digitais é uma das competências 
que devem ser desenvolvidas pelos alunos. O documento prevê:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in-
formação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva (BRASIL, 2017, p. 9).

A BNCC tem como objetivo sinalizar percursos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos estudantes ao longo da Educação Básica, com-
preendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais e 
finais, e Ensino Médio (BRASIL, 2017). Apresenta os conteúdos para 
as áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências 
humanas em cada etapa escolar, por meio de temas integradores, 
como sustentabilidade, tecnologia, educação financeira, questões dos 
direitos humanos, além de incluir a diversidade de gênero, que poderá 
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estar presente em mais de uma área de conhecimento (BRASIL, 2017). 
Na área de Linguagens, o documento faz referência a cerca de oitenta 
componentes curriculares relacionados às tecnologias na educação.

Portanto, com a finalidade de promover uma aproximação 
prática e contextualizada dos possíveis usos dos recursos tecnológicos 
em situações de ensino, planejamos e desenvolvemos o curso de for-
mação básica no dia 12 de novembro de 2019. O evento foi divulgado 
nas principais mídias de comunicação e informação (Facebook, Insta-
gram) do Iserj. Confeccionamos um formulário de inscrição, por meio 
do serviço gratuito de criação de Formulários do Google, o link gerado 
foi vinculado às mídias de comunicação da Instituição e ao pôster de 
divulgação da oficina.

DESDOBRAMENTO

Como já comentado, o público-alvo foram os licenciandos do 
curso de Pedagogia, contudo, devido a ampla divulgação, contamos 
com profissionais de diversas áreas da Instituição. Estiveram presentes 
14 (quatorze) participantes, de um total de 44 (quarenta e quatro) 
inscritos. Considerou-se o número baixo se comparado ao número de 
inscrições realizadas.

Com vista à implementação da oficina, o grupo Forprotec/
CNPq realizou estudos a respeito da aplicação de realidade aumentada 
e realidade virtual em contextos de aprendizagem, bem como, quanto 
aos desafios e limitações de sua implementação.

Essa reflexão nos levou à necessidade de conceituar e diferen-
ciar RA e RV, antes de realizarmos a experimentação prática. Portanto, 
iniciamos a oficina, por meio de uma breve introdução e contextua-
lização acerca da relação dessas tecnologias imersivas em contextos 
educativos e quanto ao funcionamento dos aplicativos escolhidos.
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A metodologia escolhida para implementação da oficina foram 
as estações de aprendizagem/trabalho, nas quais cada estação tem um 
objetivo específico e embora as estações sejam independentes uma 
das outras, todas possuem ligação com o tema central. Essa metodolo-
gia promove um aprendizado ativo e estimula a troca de experiências 
entre o grupo, portanto, depois de um determinado tempo, previa-
mente estabelecido, os participantes trocam de estação, de modo a 
percorrerem todas elas.

CONFECÇÃO DO PÔSTER DE DIVULGAÇÃO UTILIZANDO 
REALIDADE AUMENTADA

Um aplicativo de realidade aumentada utiliza-se de marcado-
res para detectar a ação de sobrepor um elemento virtual ao ambiente 
real ou imagem captada pela câmera do celular. Tori (2009) explica o 
funcionamento dos marcadores:

O marcador fiducial é uma imagem plana, em geral con-
tornada por uma borda retangular, cuja imagem captada 
por uma câmera é analisada de tal forma a se obter, 
em função da deformação de perspectiva sofrida, a 
posição do mesmo no espaço tridimensional, bem como 
sua orientação em relação à câmera. De posse dessa 
informação fica fácil para o sistema inserir uma imagem 
tridimensional virtual na imagem real, aplicando-se 
as mesmas transformações geométricas do marcador 
(TORI, 2009, p. 51).

A realidade aumentada baseia-se na técnica de utilização de 
marcadores fiduciais, para sobrepor imagens, textos ou vídeos, a ou-
tras imagens. O processo de criação do pôster envolveu a produção 
de uma “aura”1, no nosso caso uma imagem integrada ao convite 
da oficina (figura 1). Definimos que o aplicativo a ser utilizado para 

1  Expressão utilizada pelo aplicativo HP Reveal para definir o termo marcador fiducial.
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associar o elemento de realidade aumentada ao pôster seria o Reveal 
Studio2 – Hp Reveal. O pôster indicava que, para projetar o conteúdo 
em realidade aumentada, era necessário baixar o aplicativo, localizar 
a “aura” denominada “Oficina básica de Realidade Aumentada” e 
posicionar a câmera do celular focalizando a imagem do aparelho 
telefônico impresso no cartaz.

Ainda na confecção do pôster priorizamos adicionar uma 
camada de overlay que pode ser um vídeo, texto ou objeto em 3D 
(tridimensional). Optamos pela produção de um vídeo e, ao apontar 
para o marcador fiducial, o participante era direcionado ao vídeo que 
continha orientações quanto à utilização do aplicativo Quiver Vision.

Figura 1 – Pôster de divulgação da oficina.
Fonte: Arquivo pessoal.

2  O Reveal Studio foi redefinido e no decorrer do processo a criação do Studio Aura 
foi descontinuada. Contudo, a produção das “auras” continuava ativa.
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Importante assinalar que as iniciativas de uso de realidade au-
mentada e virtual são recentes, principalmente no ensino. Segundo o 
relatório Tendências em Inteligência Artificial na Educação, a previsão 
para o período de 2017 a 2030, é que se tornem tecnologias mais aces-
síveis. Um elemento intermediário para contribuir com essa acessibili-
dade seria a redução de custo, e como exemplo dessa transição, temos 
o visor do Google Cardboard, peça de papelão montável que permite 
criar o próprio visualizador de RV, o que do ponto de vista econômico 
reduz o custo de utilização desse recurso e, portanto, aumenta o seu 
potencial de uso na Educação.

AS TRÊS ESTAÇÕES

Seguindo essa perspectiva de ferramentas que possuam custos 
mais acessíveis foram escolhidos os aplicativos Quiver Vision, Merge 
Cube e Google Expedições para compor as mídias que foram apre-
sentadas nessa oficina, considerando que não dependem de acesso 
simultâneo à internet, uma vez que as ferramentas e os recursos 
podem ser baixados previamente, característica que amplia as suas 
possibilidades de uso em toda a rede de ensino, visto que nem sempre 
possuem infraestrutura adequada à implementação das tecnologias 
digitais imersivas.

O Google Expedições é uma ferramenta de Realidade Virtual 
que permite aos usuários ir além dos limites de espaço e tempo. Para 
utilizá-la são necessários óculos de RV, como o Cardboard do Google 
e smartphones que tenham instalado, previamente, o aplicativo do 
Google Expedições. Essa ferramenta possibilita aos alunos e profes-
sores explorarem o mundo em passeios virtuais e ainda, criarem os 
seus próprios tours imersivos. Podem imergir em contextos históricos, 
geográficos, físicos, embarcar em viagens a lugares distantes/remotos 
e interagir com esses ambientes sem a necessidade de presença física.
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O Quiver Vision é um aplicativo gratuito disponível tanto para 
iOS, como para Android. O app pode ser baixado na App Store ou Play 
Store. Após esse passo, é necessário acessar as imagens que estão dis-
poníveis para impressão em seu site, é possível fazer o download das 
imagens antecipadamente, com acesso à Internet e posteriormente 
utilizar as imagens impressas e o celular voltado para elas.

O aplicativo envolve a ludicidade e a imaginação. Os desenhos 
estimulam os alunos a usarem a criatividade ao colorir personagens, 
imagens e cenários. A interação com a animação, permite ao aluno 
vivenciar o aprendizado. Nesse sentido, as experiências interativas 
proporcionadas pelos aplicativos de realidade aumentada podem 
propiciar uma aprendizagem mais significativa se comparadas às pro-
porcionadas por imagens 2D, textos ou vídeos.

O Merge Cube é um dispositivo holográfico em que se pro-
jetam objetos de realidade aumentada. O Cubo é uma ferramenta 
simples de realidade aumentada, que pode ser visualizada por meio 
de tablets ou smartphones. É considerado uma aplicação tanto de 
RA, como de RV, ao projetar os hologramas por meio do uso de ócu-
los de realidade virtual.

Com a finalidade de amenizar os possíveis problemas relacio-
nados à ausência de conexão no decorrer da oficina, acrescentamos 
ao convite e ao formulário de inscrição, os links a partir dos quais os 
participantes poderiam baixar os app e alguns recursos necessários 
ao seu funcionamento, como vídeos 360º relativos aos tours virtuais 
do Expedições do Google e relacionados aos objetos de realidade 
aumentada que são projetados no Merge Cube. Essa é uma estratégia 
que pode ser utilizada pelos docentes ao adotarem essas tecnologias 
nos ambientes escolares. As figuras abaixo ilustram a utilização do 
aplicativo Quiver Vision:
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Figura 2 – Realização da atividade com o aplicativo Quiver Vision.
Fonte: Arquivo pessoal.

No percurso de desenvolvimento da oficina, realizamos análi-
ses e testes quanto ao funcionamento e a usabilidade dos aplicativos, 
bem como, pesquisas/leituras relacionadas ao tema. Constatamos que 
as principais dificuldades encontradas para implementação de mídias 
imersivas nas escolas, estão associadas à infraestrutura inadequada e 
a ausência de promoção de cursos de formação que instrumentalizem 
os docentes para o uso de tecnologias digitais, de modo geral. De 
acordo com Tori e Hounsell (2018), no Brasil, o problema da formação 
de professores vai além do treinamento para a implementação dessas 
ferramentas. Existe uma lacuna na formação de docentes para pro-
dução de conteúdos educacionais voltados às aplicações de RA e RV, 
diminuindo o seu potencial de uso.

Outro desafio, segundo os autores, diz respeito à sua imple-
mentação em escolas que adotam métodos tradicionais de ensino, 
centrados na figura do professor como fonte do conhecimento que 
deve ser ensinado ao aluno. Oportuno recordar Paulo Freire (2015), 
que ao utilizar o termo “educação bancária” representa o método tra-
dicional de ensino. Essa metodologia não oportuniza a autoria, a expe-
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rimentação e a participação ativa do aluno no processo de construção 
do seu conhecimento, enquanto, sistemas de realidade aumentada e 
realidade virtual, proporcionam uma aprendizagem prática, por meio 
da imersão e da interação com os objetos de estudo, resultando na 
construção do conhecimento por meio de um aprendizado que está 
sendo vivenciado pelo aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos neste trabalho, explicitar todo o processo de desen-
volvimento e implementação de uma pesquisa ação, que teve por fi-
nalidade intervir na formação dos futuros professores, alunos do curso 
de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, e 
analisar o seu interesse no que diz respeito à implementação desses 
recursos em situações de ensino.

Atualmente, muitos recursos tecnológicos permitem tornar as 
aulas mais interativas, promovendo um maior engajamento e partici-
pação por parte dos alunos. Os participantes da oficina demonstraram 
desenvoltura ao utilizar as ferramentas em questão, além de interesse 
em obter mais informações sobre os recursos, bem como, aplicá-los 
em sala de aula, visto que alguns já atuam como professores.

Por fim, é relevante ressaltar que o uso das tecnologias de rea-
lidade aumentada e realidade virtual, no “chão” das escolas públicas, 
ainda enfrenta limitações relacionadas aos custos de efetivação dessa 
proposta, bem como a ausência de formação adequada dos professo-
res à sua implementação e de uma rede de apoio que inclua auxílio 
técnico, entre outros desafios.
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PARTE II

POLÍTICAS EDUCACIONAIS



SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO:  
UMA BREVE ANÁLISE BASEADA  

NOS PCN E NA BNCC

Samuel Possidônio de Souza
Rosemary Lapa de Oliveira

RESUMO
O processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016 abalou 
todos os níveis do Brasil, incluindo o setor da educação, suas políticas públi-
cas e suas concepções, provocando ameaças à algumas inclinações políticas 
e temas. Nesse contexto, surge a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
apontando conteúdos a serem trabalhados e grandes polêmicas, dentre elas, 
a subjetividade, tema importante e discutido pela educação nos últimos anos, 
notadamente na atualidade, considerando o quadro epidêmico em que nos 
encontramos. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a subjetividade 
e suas implicações no contexto da educação atual, apresentando como refe-
rencial teórico acerca da subjetividade: Mansano (2009), Larossa (1994), que 
discutem a subjetividade como relações sociais – o que pode ser relacionado 
com os princípios da Unesco. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com mé-
todo de análise documental e metodologia de análise de dados a análise de 
conteúdo de Bardin (2011). A produção ocorreu por meio de estudo e análise 
dos documentos que compõe os PCN do Ensino Fundamental I e II E Ensino 
Médio e a BNCC. Foi realizada uma comparação entre os documentos e foi 
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possível concluir que é possível trabalhar subjetividade no novo contexto de 
educação, apesar de mudanças polêmicas que limitam determinados temas 
transversais à educação.
Palavras-chave: Educação e Subjetividade. BNCC. PCN. Educação Básica.

INTRODUÇÃO

A relevância de se discutir os documentos nacionais produzidos 
pelo Ministério da Educação como orientadores da escola se pauta em 
como a educação tem sido pensada ao longo dos anos no Brasil. A 
partir desses documentos, instituem-se formas e possibilidades de se 
discutir questões socioculturais e subjetivas dentro dos curriculares.

A indagação que pode ser formulada é justamente a inserção 
da subjetividade na educação, sua implicação para o contexto e sua 
importância para os sujeitos em seus percursos de construção e 
reconstrução da subjetividade. Ora, por que então se discutir subjeti-
vidade na sala de aula? O que é subjetividade? O que preconizam os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)? O que traz de novo o docu-
mento da Base Nacional Comum Curricular? Como esses documentos 
dialogam? São perguntas reflexivas possíveis de se desenvolver ao se 
pesquisar esses elementos.

É importante discutir as bases desses pensamentos, apontados 
pelos PCN por meio dos eixos da educação para a Unesco: “Aprender a 
conhecer; Aprender a fazer; aprender a viver; e aprender a ser” (BRASIL, 
2000) e explicitados no documento da BNCC por meio dos marcos legais 
(Ldben), ressaltando: os direitos e objetivos da aprendizagem e compe-
tências e habilidades. Em consoante com essa postura, pode-se articular 
a ideia que Morin (2000) postulou, de que o ensino deveria ser atraves-
sado pela condição humana, ou seja, atravessada pela subjetividade.

Guattari e Rolnik (1996 apud MANSANO, 2009) discutem 
subjetividade como uma produção em relação social, e pode ser en-
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tendida como uma base pura da vida e em constante mutação que 
se confronta com elementos externos ao sujeito e se relaciona com a 
forma com que o sujeito experimenta e experiencia o mundo, a partir 
de “[...] uma produção incessante que acontece a partir dos encontros 
que vivemos com o outro. Nesse caso, o outro pode ser compreendido 
como o outro social” (MANSANO, 2009, p. 111).

A autora ainda destaca o pensamento sobre subjetividade em 
Guattari como um processo pelo qual vários elementos se inter-rela-
cionam, “[...] Esses componentes são resultantes da apreensão parcial 
que o humano realiza, permanentemente, de uma heterogeneidade 
de elementos presentes no contexto social” (MANSANO, 2009, p. 111).

É importante estabelecer a subjetividade como uma experi-
ência da relação. Larossa (1994) apontou que a construção da sub-
jetividade se dá por meio dessa relação entre sujeito e o outro ou o 
objeto. O sujeito constrói sua subjetividade a partir de uma articulação 
entre diversas dimensões que tentam intermediar a experiência de si. 
Ainda discute que dentro do campo da educação existem dispositivos 
pedagógicos que permeiam o sujeito e fabricam um outro dentro de 
si, dentro da ideia de Foucault (apud LAROSSA, 1994) e esse outro 
introjetado torna-se um governador do sujeito; mas a subjetividade 
depende apenas do que ocorre entre o sujeito e o objeto, ou o outro: 
a experiência.

Corroborando, Pereira (2016, p. 27) aponta que a subjetivação 
e a subjetividade “[...] é um processo que articula simultaneamente a 
existência de indivíduo e meio, a subjetivação articula sujeito e coleti-
vo social [...] não são realidades diversas, separáveis: sua condição de 
possibilidade é a coincidência, eles são correlativos”.

Deleuze e Guatarri (2010) postulam a subjetividade como 
constituída na experiência de uma relação, construída e reconstruída 
à medida que essas relações e experiências são vivenciadas. Pensar 
produções de cinema, do desenho, das narrativas e etc. nessa pers-
pectiva é conceber a possibilidade do ato de reflexão dos sujeitos que 
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entram em contato com determinado material construído por outro 
sujeito, fruto de suas relações sociais e experiências como ser – estan-
do esse material como um dispositivo de relação com o mundo, e “não 
é passível de totalização ou de centralização no indivíduo” (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996 apud MANSANO, 2009, p. 111).

A subjetividade pode ser entendida por meio desses emaranha-
dos de relações e experiências, mas vale também compreendê-la como 
Cascardi (1995, p. 6) aponta como “reação historicamente contingente”, 
isso é, a subjetividade depende de fatores contingenciais que envolvam 
um marco histórico. Esse artigo apresenta aqui então sua questão pro-
blema: que possibilidades a BNCC apresenta para trabalhar aspectos 
subjetivos na Educação Básica da nova década no Brasil.

O que se põe aqui é a viabilização de discutir a subjetividade ali-
nhada com sua concepção e produção historicamente localizada. Nas 
leis que preconizam e entendem a educação, a subjetividade aparece 
a partir de propostas de relações, percepções, construções culturais 
e etc., especificamente nos PCN, todavia, busca-se entender como a 
BNCC pode afetar ou não, por vias gerais, a manutenção de tais temas 
na Educação Básica.

Para isso, foi tomado como objetivo primário desse trabalho 
discutir a subjetividade e suas implicações no contexto da educação, 
dessa forma seguindo os seguintes objetivos secundários: (I) Analisar o 
que versam os PCN acerca da subjetividade na educação (II) Comentar 
as competências principais das BNCC; (III) Comparar a concepção de 
subjetividade entre BNCC e os PCN.

A discussão desse tema então se justifica principalmente pelo 
processo de mudança que o Brasil está passando nesses últimos anos 
com a reforma da educação pautada na BNCC, documento que vem 
aparecendo em principais pautas de discussões da Educação Básica 
pelos educadores, sem desconsiderar as mudanças impostas pelo 
contexto de pandemia em que nos encontramos desde 2019 até a 
publicação deste trabalho. Aponto também como relevância pessoal 
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a formação docente, por vir das ciências humanas, psicologia, pontuo 
a importância da discussão e inserção da subjetividade em contextos 
de educação, levando em consideração as crescentes problemáticas 
que atravessam esse tema. Se a educação anteriormente estava ti-
midamente inserindo aspectos psicossociais – e assim trabalhando a 
subjetividade – em sala de aula ou em projetos pedagógicos, com a 
reforma na educação indago se há possibilidades de manter esse curso.

METODOLOGIA

Este trabalho se originou a partir da produção de seu autor em 
percurso de um programa de Pós-Graduação stricto sensu em edu-
cação.1 Esta pesquisa é de natureza qualitativa e tem como método 
a análise documental, que se constitui por meio de uma análise de 
materiais que irão compor a pesquisa; coletá-lo e sintetizá-lo. O docu-
mento em questão é uma fonte primária e a principal fonte de dados 
(SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDDANI, 2009).

Para composição dessa pesquisa, foram analisados: Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) – 1ª à 4ª série; Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) – terceiro e quarto ciclos do Ensino fundamental; 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio; Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) de 2019, para a correlação entre as 
concepções de educação entre os documentos oficiais.

Como metodologia para a análise dos documentos foi utilizada 
a análise de conteúdo, de Bardin (2011), que estabelece retirada de 
trechos do conteúdo do material, separando-os em categorias elenca-
das pelos objetivos e frequência dos principais temas observados no 

1  Essa seção foi construída para a disciplina de Educação, subjetividade e formação 
do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, 
da Universidade do Estado da Bahia. Destaco que este artigo faz parte de minha 
dissertação que aborda a produção de saberes a partir das narrativas contemporâneas, 
discutindo a possibilidade das tais serem dispositivos na educação.
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estudo. Segundo o autor, a análise temática segue um esquema que é 
a pré-análise, a exploração do material, tratamento dos resultados ob-
tidos e a interpretação. Para a exploração do material obtido por meio 
das categorias elencadas foi tomada uma análise a partir da concepção 
de subjetividade, das relações sociais e das propostas pedagógicas dos 
PCN, destacando eixos temáticos que agrupem os princípios e orienta-
ções dadas à concepção de educação pelos PCN.

Como resultado dessa análise, foram agrupados cinco eixos, 
com critério de proximidade temática. Foram eles: 1 – Ética, Cidadania 
e Justiça (Deveres e direitos, atitudes, solidariedade, respeito e justiça, 
cooperação, contra discriminações de qualquer tipo.); 2 – Consciência 
individual, coletiva e política (Consciência social, política e de si, do 
corpo, autoconhecimento, autoconfiança, autonomia, construção de 
identidade, capacidade física, afetiva e de relação interpessoal); 3 – 
Profissionalização e tecnologia (Desenvolvimento para o mundo do 
trabalho e profissionalização, relações tecnológicas); 4 – Sexualidade (e 
Orientação sexual) 5 – Pluralidade cultural; 6 – Meio Ambiente (Cons-
ciência ambiental e preservação do meio ambiente). Essas categorias 
foram separadas para o desenvolvimento futuro de uma pesquisa da 
qual esse artigo faz parte.

Foram estabelecidas tais categorias a partir da análise feita dos 
documentos – principalmente dos PCN, pois foram tomados como base 
para a comparação com a BNCC – no intuito de simplificar a compreensão 
dos temas apontados no documento. Da mesma forma, as categorias 
englobam e compreendem os eixos temáticos apresentados nos PCN.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nessa sessão abordamos uma discussão trazendo à tona a aná-
lise dos documentos descritos na metodologia. Inicialmente aponta-
mos uma abordagem na subjetividade dentro dos PCN, as inclinações 
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políticas e pedagógica de temas associados a esse constructo com o 
foco em relações humanas, que é o que compõe e provoca a constru-
ção da subjetividade, segundo os autores citados na introdução.

Além dos PCN, apresentamos a discussão sobre as habilidades 
básicas do documento da BNCC e, por fim, a comparação e a argumen-
tação acerca dessa relação entre os documentos da Educação Básica.

SUBJETIVIDADE E RELAÇÕES NOS PCN: UMA EDUCAÇÃO 
HUMANA

Os PCN são documentos importantes para a concepção da 
educação, pois versam temas e políticas a serem trabalhadas na es-
cola dentro dos curriculares comuns, sem adição de disciplinas, isso 
é, tratam de assuntos e temas que devem ser desenvolvidos de forma 
transversal. É importante, para isso, comentar inicialmente os obje-
tivos educacionais do Ensino Fundamental e Médio, segundo esses 
documentos. Os PCN do quarto e quinto ciclo apontam tais aspectos:

Compreender a cidadania como participação social 
e política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes 
de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 
posicionar-se de maneira crítica, responsável e constru-
tiva [...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos sociocultu-
rais de outros povos e nações, posicionando-se contra 
qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, 
de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 
características individuais e sociais; [...] desenvolver o 
conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, 
ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 
social, para agir com perseverança na busca de conhe-
cimento e no exercício da cidadania; conhecer o próprio 
corpo e dele cuidar [...] a e agindo com responsabilidade 
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em relação à sua saúde e à saúde coletiva; utilizar as 
diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, 
gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, 
expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir 
das produções culturais, em contextos públicos e priva-
dos, atendendo a diferentes intenções e situações de 
comunicação; [...] (BRASIL, 1998, p. 55-56, grifo nosso).

Destacam-se daí utilização de temas que versem sobre a 
compreensão da vida em sociedade, a consciência política, atitudes e 
valores de convivência social, desenvolvimento da autoconfiança, do 
autocuidado, do corpo e de questões socioculturais e de saúde. Além 
de apontar expressões por diversas vias de comunicação.

No Ensino Médio, a discussão versa sobre parâmetros diferen-
tes, mas ainda dentro de um rol de possibilidades a respeito da abor-
dagem de temas que atravessam as relações sociais e a subjetividade:

Pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca 
em presença estes dois fatores: as mudanças estruturais 
que decorrem da chamada “revolução do conhecimen-
to”, alterando o modo de organização do trabalho e as 
relações sociais; e a expansão crescente da rede pública, 
que deverá atender a padrões de qualidade que se 
coadunem com as exigências desta sociedade (BRASIL, 
2000, p. 6).

No Ensino Médio se prioriza a formação para o mundo do traba-
lho e a relação com a tecnologia, pensando na revolução tecnológica, 
mas integra o desenvolvimento de questões socioculturais e subjetivas 
como autonomia, direito, cidadania, liberdade de expressão, relações 
sociais, uso de dispositivos para a aquisição do conhecimento e das 
responsabilidades, como aponta o próprio documento:

O projeto pedagógico da escola é apenas uma oportuni-
dade para que algumas coisas aconteçam, e dentre elas, 
o seguinte: tomada de consciência dos principais proble-
mas da escola, das possibilidades de solução e definição 
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das responsabilidades coletivas e pessoais para eliminar 
ou atenuar as falhas detectadas. Nada mais, porém isso 
é muito e muito difícil (BRASIL, 2000, p. 72).

Os princípios do Ensino Médio orientam a educação com uma 
inclinação maior para o mercado de trabalho e a profissionalização. O 
currículo é pensado de forma a adotar técnicas e linguagens, intera-
ções e dispositivos que facilitem a aprendizagem. O documento que 
apresenta a base do Ensino Médio a todo o tempo aponta essa noção 
e tenta articular ainda com questões da autonomia do estudante, 
da sensibilidade, das relações de aprendizagem e relações sociais de 
forma pendular (BRASIL, 2000, p. 72), o que no Ensino Fundamental 
não é tão presente.

Os PCN do Ensino Fundamental priorizam a formação humana 
e de construção da subjetividade e das relações sociais, sem a neces-
sidade de se criar componentes curriculares além dos comuns, isso 
é: há o que é chamado Temas Transversais que devem ser discutidos 
dentro da sala de aula nas disciplinas comuns de Português, Geografia, 
Matemática e etc., além da abordagem destes nos diferentes âmbitos 
do convívio escolar (BRASIL, 1998). São alguns dos temas transversais: 
ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo, 
pluralidade cultural. Em adição, o documento ainda aponta pontos 
de trabalhos comuns da comunidade escolar: Autonomia, interação 
e cooperação, atenção à diversidade, disponibilidade para a apren-
dizagem. Acrescenta ainda questões da juventude e da adolescência, 
como construção de identidade, a condição da vida juvenil, trabalho, 
família, cultura e vida pública (BRASIL, 1998). Nos ciclos mais novos 
do Ensino Fundamental, os PCN versam características relacionadas à 
ética e orientações didáticas como autonomia, diversidade, interação 
e cooperação, organização do tempo, do espaço (BRASIL, 1997).

Temos então parâmetros diversos para serem trabalhados na 
escola em todas as séries da Educação Básica. Destaco aqui – a seguir 
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– determinados eixos temáticos para a segunda discussão desse arti-
go: a viabilidade de abordar tais temas a partir de dispositivos como 
narrativas, contos e histórias.

BNCC: UMA MUDANÇA NO CURRÍCULO NACIONAL

É importante compreender que as narrativas contemporâneas 
possibilitam esse processo de construção de um saber a partir das 
relações sociais e da reflexão intrassubjetiva. Vale apontar que, a des-
peito das críticas levantadas a esse documento e o modo como ele foi 
produzido e apresentado, o Brasil entrou em um processo de mudança 
no currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 
orienta e norteia os currículos, materiais didáticos e a formação nos 
sistemas e redes de ensino de todo o país.

O documento aborda, em sua introdução, a orientação por 
meio dos princípios éticos, políticos e estéticos para uma formação 
humana e o desenvolvimento de uma sociedade justa. Para isso, o 
documento se ancora na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Ldben) 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DNC) e os 
PCN como dispositivos de orientação e fundamentação da BNCC.

A nova Base aponta o que o documento chama de competên-
cias gerais, indicando que contribuem para os direitos em educação e 
para a Pedagogia. Esse conceito para o documento é definido como:

[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e proce-
dimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioe-
mocionais), atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2019, p. 8).

A BNCC aponta a necessidade de a educação fomentar mudan-
ças na sociedade, e que as propostas estão alinhadas com a Agenda 
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2030 da Organização das Nações Unidas. As competências na educação 
são apontadas pela BNCC da seguinte forma:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos [...] sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrá-
tica e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual 
e [...] formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas. 3. Valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mun-
diais, e também participar de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes 
linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 
bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comuni-
car, acessar e disseminar informações, produzir conhe-
cimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diver-
sidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 7. Argumentar 
com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e glo-
bal, com posicionamento ético em relação ao cuidado 
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de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, 
apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhe-
cendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, 
o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal 
e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 
decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2019, p. 
9-10, grifo do autor).

Comparando com os PCN, utilizando as mesmas categorias 
separadas para a análise dos PCN em sessões anteriores e com as 
narrativas contemporâneas, podemos tecer algumas relações. As com-
petências enumeradas no quadro a seguir, na coluna “Competências 
BNCC” correspondem às competências do documento, anteriormente 
descritas na íntegra.
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Categoria Temas PCN Competências BNCC

1
Ética, Cidadania e 
justiça

1a Deveres e direitos 6, 7, 10

1b Atitudes 7

1c Solidariedade 1, 9, 10

1d Respeito e justiça 1, 7, 9

1e Cooperação 1, 5, 9

1f
Contra discriminações 
de qualquer tipo.

1

2
Consciência 
individual, 
coletiva e política

2a
Consciência social, 
política e de si, do 
corpo

7, 8

2b Autoconhecimento 7, 8

2c Autoconfiança Sem dados suficientes

2d Autonomia Sem dados suficientes

2e
Construção de 
identidade

Sem dados suficientes

2f
Capacidade física, 
afetiva e de relação 
interpessoal

4, 8

3 Profissionalização
3a

Desenvolvimento para 
o mundo do trabalho 
e profissionalização

6

3b Relações tecnológicas 1, 2, 5, 6

4
Cultura e 
sexualidade

4a Orientação sexual Sem dados suficientes

4b Pluralidade cultural 3, 6, 9

5 Meio Ambiente

5a Consciência ambiental 7

5b
Preservação do meio 
ambiente

7, 10

Quadro 1 – Quadro comparativo dos Temas dos PCN e da BNCC . 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos documentos da pesquisa.
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Como é possível perceber, apenas por uma análise temática não 
há como correlacionar todas as competências com os temas aborda-
dos nos PCN. Podemos indicar a falta da discussão sobre a orientação 
sexual nas competências básicas dos BNCC, por mais que se aponte a 
necessidade de abordar e desenvolver competências relacionadas ao 
autoconhecimento e ao protagonismo e autoria na vida pessoal – in-
clusive esse é um ponto em que os PCN não apontam explicitamente, 
mas a BNCC aborda.

A sexualidade é abordada na BNCC apenas nos anos finais do 
Ensino Médio: “Nos anos finais, são abordados também temas rela-
cionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande 
interesse e relevância social nessa faixa etária” (BRASIL, 2019, p. 327). 
Contudo o documento não aborda orientação sexual.

Aponto também que houve poucos dados, em uma primeira 
análise, para discussão acerca do mundo do trabalho e profissionali-
zação. Todavia, no decorrer do documento se aborda a importância 
da educação orientar e endereçar o sujeito ao mundo do trabalho, 
referente, ao menos, ao Ensino Médio: “possibilitará dar sequência 
ao trabalho de adequação dos currículos regionais e das propostas 
pedagógicas das escolas públicas e particulares brasileiras” (BRASIL, 
2019, p. 5).

Não é à toa que a BNCC conceitua competência como a mobi-
lização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a vida 
humana, cidadania e o mundo do trabalho. Para isso, o documento usa 
como argumentos alguns marcos legais para sua justificativa como a 
Constituição federal de 1988, em que é apontado o incentivo à qualifi-
cação para o mundo do trabalho, mas sempre na resolução de desafios 
que esse segmento traz no convício social (BRASIL, 2019).

Outro aspecto que podemos observar é a falta de indicadores 
nas definições das competências que abordem autoconfiança, auto-
nomia, e construção da identidade. Decerto que a BNCC compreende 
competências relacionadas à consciência de si e autoconhecimento, e 
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imputa aos conhecimentos as bases para resoluções de conflitos e de-
senvolvimento de atitudes perante a sociedade. Decerto também que 
há uma necessidade de conceituação daquilo que é autoconhecimen-
to, mas dentro do documento esse conceito, ao menos, é relacionado 
com a construção da identidade no curso do Ensino Médio (BRASIL, 
2019). Um furo se mostra, pois se trabalhará apenas com adolescen-
tes mais velhos aspectos da identidade e do autoconhecimento, nos 
PCN é um tema que se aborda desde o Ensino Fundamental, evitando 
discussões acerca desse tema de forma tardia, a qual a BNCC propõe.

Dentro das competências básicas, a BNCC aponta alguns outros 
aspectos que não se apresentam de forma explicita nos PCN, por exem-
plo a postura científica de: “Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 
a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses” (BRASIL, 2019, p. 9), além de apontar a ne-
cessidade de argumentar com embasamento de informações confiáveis.

Além disso, está apresentada nas competências básicas a 
valorização das manifestações artísticas e culturais locais e mundiais 
(BRASIL, 2019). Pensando nas narrativas contemporâneas e nos fe-
nômenos de globalização e crescimento acelerado de mídias digitais, 
várias culturas no mundo se intercomunicam. Colocar a possibilidade 
da valorização da cultura mundial é situar o sujeito no mundo em que 
vive, construindo uma consciência global, sem depreciação da cultura 
local, pois essa transversalidade de culturas estaria sendo fomentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo discutiu subjetividade e a abordou dentro dos temas 
levantados nos PCN e das competências básicas da BNCC.

Discutir a BNCC é ainda um processo delicado, tendo em vista 
as mudanças em todos os setores da sociedade Brasileira desde o 



114COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016 e 
o atual processo de pandemia, que trouxeram novas demandas para 
a educação. As discussões acerca da educação não foram diferentes, 
o país passou por um processo desgastante de renovação do governo, 
trazendo novas concepções, tidas como problemáticas à toda luta 
que os setores da sociedade veem fomentando. Neste artigo, busquei 
comentar sobre BNCC, pois essas mudanças no currículo da Educação 
Básica afetam, inclusive, as concepções de educação preconizadas nos 
PCN, que se demonstrou mais abrangente que o novo documento. 
Ainda carece de mais pesquisas para que a análise do documento (que 
ainda discorre competências e habilidades específicas para cada com-
petência de base), pois o que discuti foram as competências básicas.

Mesmo com a criação da BNCC é possível manter discussões e 
trabalhar temáticas que desenvolvam aspectos relacionados à subjeti-
vidade – que foi apontada aqui, seguindo os autores utilizados, como 
relações sociais – ainda é uma tarefa possível de ser sustentada no rol 
de discussões e fazeres da práxis docentes. Isso é possível por conta dos 
conteúdos expressos nas competências básicas da BNCC, independen-
temente da crítica aos termos e políticas utilizadas. Esse assunto é sem 
dúvida um campo aberto de pesquisa para os profissionais e pesquisa-
dores da educação, a reflexão sobre as concepções de educação que 
esse documento carrega, os interesses sociopolíticos e econômicos, 
sua ideologia, seu possível rompimento com as conquistas sociais na 
área da educação e a práxis pedagógica nesse novo currículo que tenta 
abordar construção de si e relações sociais de uma forma peculiar.

Completo com a ideia de Larossa (1994, p. 57): “A pedagogia 
não é um espaço neutro para o desenvolvimento ou a melhoria do au-
toconhecimento, autoestima, mas produz formas de experiências de si 
nas quais o indivíduo pode se tornar sujeito de um modo particular” 
(LAROSSA, 1994, p. 57). O que se põe em xeque é discutir subjetivida-
des e educação, contextualizando dispositivos que sustentem tais prá-
ticas, pois dentro do polêmico documento, ainda é possível sustentar o 
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caminho da subjetividade na Educação Básica, principalmente porque 
os PCN ainda são válidos. Apesar disso tudo, o educador encontraria 
mais espinhos nesse percurso.

Alguns espinhos novos estão sendo vivenciados ainda nos 
dias atuais por conta da pandemia do vírus Sars-CoV-2, causador da 
covid-19. Políticas de isolamento social impactaram o cenário da edu-
cação em todos os níveis, e a maioria das escolas que seguiram com as 
aulas em outras modalidades foram as privadas. O acesso à educação 
foi intermediado por tecnologias de informação e comunicação, mas 
o acesso a elas ocorre de forma desigual (SOUZA, 2020). Dentro desse 
cenário, observa-se o desafio de manter uma educação de qualidade, 
acessível e que esteja preocupada em manter as orientações dos do-
cumentos aqui citados.

Considera-se, por fim, que essas possibilidades são respalda-
das por documentos oficiais, e aponta-se a importância de se tomar a 
docência como forma de resistência para o desenvolvimento de ações 
e práticas que sustentem os temas transversais e a construção da sub-
jetividade na Educação Básica.
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EDUCAÇÃO ÉTNICA E RACIAL  
NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS  
PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Rozane Alonso Alves 
Edisônia Costa de Andrade

RESUMO
As discussões apresentadas neste trabalho são parte de um projeto de 
pesquisa, desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Cientifica – Pibic, com financiamento da Universidade Federal do Amazonas, 
intitulado: Percepções étnicas e raciais o contexto da Educação Básica: con-
cepções de professores/as sobre Educação Étnica e Racial no contexto da sala 
de aula em escolas do município de Humaitá-AM. A proposta deste projeto 
de pesquisa visa analisar as concepções de professores/as sobre Educação Ét-
nica e Racial no município de Humaitá-AM, buscando perceber como práticas 
pedagógicas são problematizadas a partir das leis: 11.645/08 e 10.639/03 em 
sala de aula, bem como a análise documental das referidas políticas públicas. 
É importante ressaltar que o foco deste excerto está nas análises prelimina-
res das políticas educacionais voltadas para as questões étnicas e raciais. Para 
tanto, optamos pela pesquisa qualitativa tendo os aportes apresentados por 
Bogdan e Biklen (1994), tendo como instrumento para a produção de dados, 
a análise documental. Assim, o que temos analisado até o presente momen-
to, nos leva a perceber a importância dos movimentos sociais no contexto 
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de implantação e implementação de políticas educacionais para a Educação 
Étnica e Racial, resultando em novas abordagens no fazer docente.
Palavras-chave: Interculturalidade. Políticas Públicas. Educação Étnica e Racial.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.639/03 alterou a lei 9.394/96 da (Ldben) que tornou 
a obrigatoriedade nos currículos da Educação Básica o ensino de Histó-
ria e Cultura Africana e Afro-brasileira. Assim, a busca para a construção 
de uma sociedade no qual é valorizado a história das diferentes raça e 
etnia, não deixou de ser um trabalho árduo, considerando o racismo 
evidente e até embutido existente na sociedade. Segundo Pereira:

A publicação da Lei 10.639/03 ocorreu em um contexto 
social e educacional de busca por valorização das cul-
turas afrodescendentes, em cenário histórico marcado 
pela invisibilidade destas culturas, com forte atuação 
do movimento negro no Brasil. Atendeu, também, à sua 
maneira, ao enfrentamento de antiga crítica a um ensino 
de história centrado em narrativas etnocêntricas, em 
que registros de história afro-brasileira foram ignorados 
ou silenciados ou compareceram, via de regra, de forma 
estereotipada (PEREIRA, 2011, p. 148).

Dessa forma, a visão construída desses grupos é extremamente 
ultrapassada. Por isso a busca por igualdades, por meio da luta de 
movimentos sociais Negro e Indígena, vem construindo elementos 
para a efetivação da valorização da cultura étnica-racial no contexto da 
educação formal, mostrando sua importância no processo histórico de 
construção da sociedade.

A educação é a maneira plausível para o reconhecimento des-
ses povos. Assim, para haver uma interação entre culturas diferentes 
é imprescindível que esses assuntos sejam discutidos dentro e fora de 
sala de aula. Silva (2007, p. 490) aponta que:
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A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a 
formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados 
em promover condições de igualdade no exercício de di-
reitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, 
viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos 
étnicos-raciais e sociais.

Para que prática pedagógicas sejam construídas e elaboradas 
no contexto de formação para a diversidade, de maneira que se 
compreenda a interculturalidade como processo decolonial das discri-
minações, tanto no âmbito do currículo por não perceber o conheci-
mento voltados a culturas outras, quanto no processo de construção e 
formação do sujeito professor e professora, ou seja, formação inicial e 
continuada. A este respeito, o que se observa a partir dos movimentos 
sociais voltados a temática é a luta pela implantação e implementação 
de políticas públicas educacionais que estejam ligadas também a prá-
ticas docentes e políticas afirmativas, no contexto da sala de aula, no 
âmbito da Educação Básica.

O docente é um profissional que atua em um ambiente 
relacional, interativo, circunstancial e socialmente 
situado. Os interesses dos docentes e de outros sujeitos 
da ação pedagógica são compartilhados e também con-
frontados, fundamentalmente porque os desdobramen-
tos da prática de um professor são capazes de produzir 
efeitos na prática pedagógica de outro professor, vale 
dizer, também efeitos sociais. Os professores possuem 
interesses comuns; a educação escolar é resultante de 
uma complexa trama de ações que atravessa a escola-
-sociedade[...] (PEREIRA, 2011, p. 150).

Dessa forma, o que se espera, no processo de formação inicial 
e continuada do/a docente é a capacidade pedagógica de desenvolver 
práticas interculturais que constitua, não apenas da discussão curri-
cular sobre a cultura e a história dos povos indígenas, mas também 
a percepção da sociedade como elemento do discurso colonial que 
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submete culturas outras a submissão e o silenciamento dessas vozes, 
desses sujeitos, dessas culturas. A Lei nº 10.639/03 e a Lei nº 11.645/08 
são frutos da luta subversiva dos movimentos sociais que tentam cons-
truir elementos interculturais no currículo escolar, entendendo que as 
culturas presentes no contexto das escolas brasileiras não se efetivam, 
especificamente, da cultura ocidental, mas processos sociais, culturais 
e econômicos interculturais.

Está inteiramente preparado para discutir as questões étnicas e 
raciais dentro de sala de aula, não ocorre, apenas com a implementação 
e implantação de uma determinada política pública educacional, por 
isso, torna-se relevante, analisar as práticas pedagógicas, os caminhos, 
planos e projetos dos professores/as (neste caso, sujeitos da pesquisa), 
bem como as políticas públicas educacionais que direta e indiretamente, 
tratam das questões étnicas e raciais no âmbito da escola.

Para isso, apresentamos o campo teórico ao qual o projeto está 
vinculado o que justifica as análises desenvolvidas até o momento. 
Assim, o excerto se organiza em dois momentos: o primeiro, como já 
mencionado, apresenta o campo teórico-metodológico dos Estudos 
Culturais, discutindo os conceitos sobre cultura, identidade, intercul-
turalidade e prática docente. O segundo momento, analisa as políticas 
públicas educacionais que tratam direta ou indiretamente sobre as 
questões étnicas e raciais fazendo uma articulação a produção da 
prática e identidade docente.

METODOLOGIA

A Pensando na construção desta pesquisa, optou-se pela pes-
quisa qualitativa de Bogdan e Biklen (1994, p. 17), uma vez que para 
os autores essa modalidade de pesquisa permite ao o investigador 
frequentar “os locais em que naturalmente se verificam os fenómenos 
nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos compor-
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tamentos naturais das pessoas”. A investigação qualitativa, segundo 
Bogdan e Biklen (1994), surgiu no final do século XIX e início do século 
XX, atingindo o seu apogeu nas décadas de 1960 e 1970 por via de novos 
estudos e sua divulgação. Neste sentido, Bogdan e Biklen (1994), apon-
ta que a investigação qualitativa em educação se constitui por meio de 
cinco características: (1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural 
e o investigador é o principal agente na recolha desses mesmos dados; 
(2) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de caráter 
descritivo; (3) os investigadores que utilizam metodologias qualitativas 
interessam-se mais pelo processo em si do que propriamente pelos 
resultados; (4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (5) o 
investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o 
significado que os participantes atribuem às suas experiências.

Nesse primeiro momento da pesquisa foi realizado uma análise 
documental, focando das discussões apresentadas por Ludke (1986). 
O uso da análise documental nos possibilitará a compreensão das po-
líticas públicas voltadas para a educação de Étnica e Racial, tais como 
leis, regulamentos, decretos e resoluções como documentos macros. 
Esses documentos macro darão densidade nas análises produzidas 
nesta pesquisa. Segundo Ludke (1986, p. 39) a análise documental per-
mite que sejam “retiradas evidências que fundamentem afirmações 
e declarações do pesquisador. Não são apenas fonte de informação 
contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 
informações sobre o mesmo contexto”.

Diante disso, o texto em questão consiste e aprofundar en-
quanto objetivo: Compreender como as identidades docentes são 
produzidas no contexto da educação a partir da Lei nº 11.645/08 e 
a Lei nº 10.639/03, levando em consideração que a percepção iden-
titária docente sobre as questões étnicas e raciais, corresponde, de 
maneira indireta, aos caminhos direcionados pelas políticas públicas 
educacionais de modo a definir (mesmo que provisoriamente) as prá-
ticas pedagógicas desses professores/as.



122COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A educação brasileira é constituída por leis e políticas públicas 
educacionais que regem e estruturam nosso sistema de ensino, sendo 
a lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394/96) que 
estabelece a obrigatoriedade e direito de estudar igualitário para to-
dos, é a lei mais importante que regulamenta o sistema educacional 
e consequentemente institui as políticas que amparam as questões 
étnicas e raciais no âmbito educacional. Assim como a lei de Diretrizes 
e bases nacional da educação existem outros documentos que regem 
a educação nacional que também serão analisados neste artigo. De 
acordo com o artigo 26 da LDB, torna-se obrigatório o estudo da His-
tória e Cultura afro-brasileiras e indígena nos estabelecimentos do En-
sino Fundamental e Médio e de ensino públicos e privados. Ademais, 
estabelece os conteúdos programáticos que devem ser estudados:

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este 
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura 
que caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 
dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil (BRASIL, 1996).

O art. 26-A destaca que no inciso § 2º “os conteúdos referentes 
à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras” 
(BRASIL, 1996).

Podemos observar que a lei evidencia a importância de estudar 
as questões étnicas e raciais, valorizando a cultura negra e Indígena 
brasileira, com intuído de mostrar a importância desses grupos na 
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formação da sociedade brasileira. Porém, é importante ressaltar que 
teoricamente parece tudo perfeito, mas vale analisar as especifici-
dades desses grupos, sendo assim, para que esses objetivos sejam 
colocados em práticas é necessário políticas educacionais especificas 
para ter um resultado significativo na firmação da identidade social e 
cultural desses grupos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica são 
mais um dos documentos que regem a educação, tem como objetivo 
“estabelecer a base nacional comum, responsável por orientar a orga-
nização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 
pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013, 
p. 4). Nesse sentido focaremos na Educação escolar indígena na Edu-
cação Básica. Um dos pontos discutidos nesta diretriz é a questão das 
participações de órgãos governamentais e não governamentais para 
haver discussões mais amplas e específicas.

Nesse sentido, estas Diretrizes constituem o resultado 
de um trabalho coletivo, que expressa o compromisso 
de representantes de diferentes esferas governamentais 
e não governamentais, com participação marcante de 
educadores indígenas, envolvidos com a promoção da 
justiça social e a defesa dos direitos dos povos indígenas 
na construção de projetos escolares diferenciados, que 
contribuam para a afirmação de suas identidades étni-
cas e sua inserção digna na sociedade brasileira (BRASIL, 
2013, p. 376).

Percebe-se que a educação escolar indígena está sendo dis-
cutida de uma forma que envolva não somente as políticas governa-
mentais como também busca trazer membros da população indígena 
para discutir e estabelecer questões relevantes a respeito da educação 
escolar indígena ganhando assim, mais notoriedade, uma vez que 
historicamente o Estado não tinha essa preocupação com esses povos. 
Sobre o ensino diferenciado à população indígena, a Diretriz Curricular 
Nacional diz que:
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Abandonando de vez a perspectiva integracionista e ne-
gadora das especificidades culturais indígenas, a escola 
indígena hoje tem se tornando um local de afirmação 
de identidades e de pertencimento étnico. O direito à 
escolarização nas próprias línguas, a valorização de seus 
processos próprios de aprendizagem, a formação de 
professores da própria comunidade, a produção de ma-
teriais didáticos específicos, a valorização dos saberes 
e práticas tradicionais, além da autonomia pedagógica, 
são exemplos destes novos papéis e significados assumi-
dos pela escola (BRASIL, 2013, p. 377).

É importante ressaltar que se formos observar com um olhar 
mais crítico, as diretrizes por sua vez têm seus objetivos estabelecidos, 
porém se formos levar em consideração a realidade social desses 
grupos poucos desses objetivos irão ser cumpridos pois a realidade 
de cada grupo se difere um do outro, sendo assim, dificulta o ensino 
diferenciado que é um dos objetivos das diretrizes. As diretrizes são 
integralmente discutidas e especificas como a Lei de Diretrizes e Bases 
estabelece, porém, como já foi mencionado anteriormente existem as 
particularidades de cada grupo, dificultando a interação entre culturas 
para uma educação significativa.

Para o cumprimento desses objetivos é necessária uma política 
de educação para o monitoramento. Ainda sobre o direito a educação 
escolar diferenciada, não se trata somente de uma educação escolar 
diferenciada, como também, a busca pelo reconhecimento desses po-
vos na sociedade, uma vez que eles lutam por igualdades sociais, valo-
rizando suas culturas, tradições, língua. Tratando-se de formadores da 
educação que não possuem formação na área as diretrizes dizem que:

Para tanto, as escolas não indígenas devem desenvolver 
estratégias pedagógicas com o objetivo de promover e 
valorizar a diversidade cultural, tendo em vista a presen-
ça de “diversos outros” na escola. Uma das estratégias 
ancoradas na legislação educacional vigente diz respeito 
à inserção da temática indígena nos currículos das esco-
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las públicas e privadas de Educação Básica. Os conteúdos 
referentes a esta temática “serão ministrados no âmbito 
de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras”, 
nos termos do art. 26-A da LDB com a redação dada pela 
Lei n° 11.645/2008 (BRASIL, 2013, p. 381).

Dessa forma, busca-se alternativas para promover uma edu-
cação que valorize as especificidades desses grupos. Nesse sentido 
o questionamento que fica é referente a formação de docentes para 
trabalhar essa temática. Será se as escolas não indígenas oferecem 
docentes preparados para trabalhar com essa temática? Levando em 
consideração que a própria Lei nº 11.645/2008 diz que “os conteúdos 
referentes a esta temática serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar” todos os educadores estarão aptos a discutir essa 
questão dentro de sala de aula? São muitas interrogações que neces-
sitam de resposta.

O Plano Nacional da Educação (PNE) Lei nº 13.005/2014 é um 
instrumento que estrutura e discute a educação nacional e estabelece 
objetivos e metas de todos os níveis do ensino a serem cumpridas até o 
prazo de vigência do PNE. Considerando as leis que estão sendo discu-
tidas nº 11.645/2008 e nº 10.639/03, que torna obrigatório na rede de 
ensino básico o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, 
o Plano Nacional da Educação (PNE 2014-2024) traz metas e diretrizes 
que abordam essas questões. O art. 2º que trata das diretrizes do PNE 
aborda as seguintes questões: 

III − Superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação;
V − Formação para o trabalho e para a cidadania, com 
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamen-
ta a sociedade;
VI − Promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública;
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X − Promoção dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioam-
biental (BRASIL, 2014).

Nessa perspectiva o PNE como. Vale ressaltar que o Plano Na-
cional da Educação (PNE) tem duração de 10 anos, sendo assim essas 
metas e estratégias tem que ser cumpridas nesse período. É desafiador 
encontrar soluções para uma educação de qualidade e igualitária para 
todos, por isso a necessidade de se cumprir as leis que nos levam a um 
caminho mais próximo desses objetivos.

De fato, o PNE é importante para a luta da valorização das diver-
sidades étnico racial, mostra que o Estado entende que é importante 
(não só a comunidade escolar como também a sociedade), discutir e 
compreender sobre essa temática para construir uma sociedade sem 
qualquer tipo de preconceito. Assim, por meio das ações realizadas 
pelo governo que envolve a educação é possível se chegar a esse obje-
tivo. Na estratégia 7.27 do PNE diz que:

[...] desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as escolas do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, 
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às res-
pectivas comunidades e considerando o fortalecimento 
das práticas socioculturais e da língua materna de cada 
comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os(as) 
alunos(as) com deficiência (BRASIL, 2014, p. 66).

É necessário que seja realizada uma análise dessas estratégias 
de uma forma mais aprofundada pois existem muitas falhas que está 
omitida nelas. Considerando as dificuldades que são encontradas no 
contexto de sala de aula em relação ao preconceito, são questioná-
veis de que forma isso irá ocorrer, pois, os materiais didáticos trazem 
essa temática procurando desconstruir essa visão estereotipada da 
população Afrodescendentes e indígenas? Considerando a formação 
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acadêmica o docente de Língua Portuguesa estaria apto para trabalhar 
essa questão dentro de sala de aula? Considerando que vivemos em 
uma sociedade racista, que dentro de sala de aula isso acontece com 
frequência os professores de todas as disciplinas da grade curricular 
estariam preparados para lidar com essas situações?

Essas particularidades são inteiramente relevantes pois, assim, 
existe mais possibilidades de realizar discussões a respeito dessas pro-
blemáticas afim de criar maneiras de ser solucionadas essas lacunas 
no ensino da temática em questão. Desse modo, a estratégia 7.25 da 
meta 7 do Plano Nacional de Educação está inteiramente ligado a Lei 
nº 10.639/03 que estabelece:

[...] garantir nos currículos escolares conteúdos sobre 
a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis 
nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 
de março de 2008, assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio 
de ações colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil (BRASIL, 2014, p. 65).

Cabe as instâncias governamentais “analisar e propor políticas 
públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumpri-
mento das metas, assim como a revisão do percentual de investimento 
público em educação” (BRASIL, 2014, p. 11). Na estratégia 7.26 do 
Plano Nacional da Educação diz que:

[...] consolidar a educação escolar no campo de po-
pulações tradicionais, de populações itinerantes e de 
comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares e comunitários 
e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preser-
vação da identidade cultural; a participação da comuni-
dade na definição do modelo de organização pedagógica 
e de gestão das instituições, consideradas as práticas 
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socioculturais e as formas particulares de organização 
do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna 
das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta 
de programa para a Série Legislação formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; e o atendi-
mento em educação especial (BRASIL, 2014, p. 65).

Essa proposta valoriza e respeita as diversidades culturais desses 
grupos em que se busca manter as tradições e culturas dos povos que 
historicamente são colocados em uma posição subalterna apagando 
sua importância na construção da sociedade. Desse modo, é notável 
que as propostas de práticas pedagógicas estão ligadas diretamente na 
valorização desses grupos.

Diante das políticas públicas (Lei nº 11.645/2008) que inserem 
as questões étnicas e raciais no âmbito da educação, educadores 
e educadoras buscam paralelamente alternativas que possibilite a 
realização de discussões em torno da educação étnico-racial nos es-
paços escolares. Tais alternativas, segundo Piza & Rosemberg (2003) 
representa a. reinterpretação dos sujeitos na troca entre o olhar de si 
e o olhar do outro em relação ao reconhecimento da identidade racial.

O primeiro obstáculo encontrado pelo educador e pela edu-
cadora no âmbito escolar é o permanente contato do estudante com 
discriminações sociais no ambiente familiar. Este permanente contato 
produz uma pobreza de informações, interferindo na apropriação de 
conceitos relevantes no que se refere à construção da identidade de 
si e a percepção do outro enquanto sujeito, obtendo igualmente os 
mesmos direitos sociais.

A partir deste preceito, Maciel (2004) ratifica a necessidade do 
docente em compreender que a formação de seus educandos implica 
novas formas de intervenção, tendo em vista novas práticas educativas. 
Neste sentido, Fleuri (2003) evidencia que o processo de ensino e apren-
dizagem constrói diferentes formas de auxiliar o estudante em seu pro-
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cesso de construção da identidade. Tais formas caracterizam elementos 
contundentes nas relações construídas por ele ao longo desta formação.

Frente ao que foi exposto, é possível perceber que o reconheci-
mento étnico e cultural, desde suas discussões políticas, tem procurado 
estabelecer a inclusão e a integração das populações afro descenden-
tes e indígenas, por meio de discursos que abordam a prática docente 
como pressuposto imprescindível para o processo educacional, e em 
consequência a isso, a sociedade coloca toda a responsabilidade do 
processo nas mãos dos educadores. Vale ressaltar que não basta ape-
nas impor condições, é preciso criar formas de inovação com vistas 
em uma educação de qualidade, mas “não basta acolher e promover a 
inclusão social. É preciso ensinar” (GURGEL, 2007, p. 39).

Durante o período de formação da Educação Básica no Brasil, 
nenhum vestígio de uma educação intercultural havia sido levado em 
consideração quando o quesito se refere ao processo de reconheci-
mento de si e/ou do outro. Há de convir que os sujeitos envolvidos 
neste processo, especificamente o educador/a, eram sujeitados a 
produzir práticas de ensino deficientes, uma vez que estas práticas 
se revertiam aos estudantes considerados inferiores pela sociedade, 
sendo eles, negros e/ou indígenas. Todo esse aparato ocasionou dis-
cussões relevantes por parte dos sujeitos envolvidos neste processo. 
Tais discussões proporcionaram aos grupos desfavorecidos revelar a 
dimensão de preconceito embutido na sociedade.

Neste sentido, Silva (2007, p. 2) ratifica que o processo de en-
sino nos âmbitos escolares passou a educar os estudantes brasileiros 
de “diferentes origens étnico-raciais, particularmente descendentes 
de africanos e de europeus, com nítidas desvantagens para os primei-
ros”. Há de se levar em consideração que a formação dos educadores 
e das educadoras para aturem nos quesitos relacionados à educação 
étnico-racial não foram adequadas para propor ações que viabilizem 
a discussão, bem como o entendimento no que se refere à alteridade 
cultural existente no meio social.
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Neste sentido, Candau (2002, p. 9) ressalta que 

[...] a instituição escolar está construída sobre a afirma-
ção da igualdade, enfatizando a base cultural comum a 
que todos os cidadãos e cidadãs deveriam ter acesso 
e colaborar na sua permanente construção. Articular 
igualdade e diferença, a base cultural comum e expres-
sões da pluralidade social e cultural, constitui hoje um 
grande desafio para todos os educadores. 

O papel da educação é significativo para o desenvolvimento 
humano, a formação da personalidade, a construção da inteligência e 
a aprendizagem.

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, 
são espaços privilegiados para promover a eliminação de qualquer 
forma de preconceito, racismo e discriminação, fazendo com que as 
crianças, desde muito pequenas compreendam e se envolvam cons-
cientemente em ações que reconheçam e valorizem a importância 
dos diferentes grupos étnico-raciais para a história e cultura brasileiras 
(BRASIL, 2008).

Discutir e problematizar questões latentes e que permanecem 
ocultas no contexto escolar tornou-se base e objetivo da formação 
inicial e continuada nos cursos de licenciatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com exposto nesse trabalho, temos tensionado no 
contexto do interior do Amazonas, as políticas educacionais voltadas 
para a Educação Étnica e Racial os seus efeitos nas comunidades esco-
lares de Humaitá-AM.

Discutir e problematizar questões latentes e que permanecem 
ocultas no contexto escolar tornou-se base e objetivo da formação 
inicial e continuada nos cursos de licenciatura. Questionamos em que 
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medida nós, enquanto educadores/as, também promovemos relações 
estereotipadas que permitem e reafirma a desigualdade social basea-
da na cor da pele e nos modelos culturais de nossos alunos e alunas? 
Como possibilitamos uma formação cidadã que tenha como foco cen-
tral a divisão social em classes étnicas e raciais, especificamente, para 
definir e classifica-las como superiores e inferiores? E ainda: Quais as 
percepções dos educadores/as frente a diferença na escola no que se 
refere as questões étnicas e raciais no âmbito da sala de aula? Como 
os educadores e educadoras atuantes nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental atuam com a diferença em suas práticas pedagógicas? Ouvir 
professores/as nos possibilitará a ampliação conceitual e empírica des-
tas discussões diretamente no contexto em que se tornou mais latente 
a discussão de uma educação étnica e racial, a escola.
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GÊNERO NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS 
CURRICULARES EDUCACIONAIS

Rozane Alonso Alves
Karoline Ribeiro Rabelo

RESUMO
As discussões ora apresentadas partem de um projeto de pesquisa, desenvol-
vido pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – Pibic, com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
– Fapeam, intitulado: Questões de gênero dentro da pratica e formação do-
cente nas escolas públicas municipais na cidade de Humaitá-AM. No entanto, 
a excerto que compõem este artigo tem como objetivo analisar as políticas 
curriculares presentes no contexto da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC, e Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024. A abordagem me-
todológica se ampara na pesquisa qualitativa, tendo como base os estudos 
de Rey (2005). Os instrumentos para a produção de dados se apropriam do 
uso de análises documentais com base em Ludke (1986). As discussões feitas 
sobre a questão de gênero no contexto escolar vêm demonstrando que a 
prática docente deve tornar habituais as discussões de gênero para que tais 
questões tornem-se cotidianas, possibilitando falar, questionar e repensar 
sobre. Um dos facilitadores que marcam a entrada desses conteúdos no 
ambiente escolar é o currículo.
Palavras-chave: Políticas Curriculares. Educação. Gênero.
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INTRODUÇÃO

Os debates referentes às questões de gênero ultrapassaram as 
barreiras que antes eram postas, todo o comportamento que era tido 
como “femininos” ou “masculinos” passaram a ser repensados e até 
modificados. A sociedade atual cada vez mais se desprende de corren-
tes e amarras que calaram, feriram, torturam e mataram milhares de 
mulheres no decorrer da história. Ao longo dos séculos, em meio ao 
caos e aos avanços da sociedade, várias justificativas foram apresen-
tadas para entender o Homem no seu sentido mais amplo. Trazendo 
o sentido de gênero nesse contexto, foi possível observar que o sexo 
masculino sempre tinha a supremacia em relação ao sexo feminino. No 
entanto vários autores trazem que isso não passa de uma construção 
social que veio se agregando na sociedade. O que as autoras abordam 
é uma abundância das tendências e ideologias nas quais o que se so-
bressai é a incapacitação de uma autonomia de ideias e pensamentos. 
Oliveira e Souza (2010, p. 14) afirmam;

A prevalência de indivíduos despotencializados em sua 
criatividade, em sua capacidade reflexiva, reproduzindo 
práticas que reiteram processos de alienação e de su-
balternidade. “E essa repetição por muitas vezes se dá 
de forma onde um se impõe sobre o outro, de várias 
formas”. Como as autoras vem afirmar logo em seguida 
“identifica-se uma maior apropriação pelos homens do 
poder político, do poder de escolha e de decisão sobre 
sua vida afetivo-sexual e da visibilidade social no exercí-
cio das atividades profissionais”.

Essa construção se firmou ao longo dos anos de maneira tão 
profunda na sociedade que é possível ver mulheres reproduzindo men-
sagens de inferioridade e subalternidade. Dentro disso, é necessário 
falar e discutir sobre isso, é uma obrigação social devido aos diversos 
aspectos que tornam todos os indivíduos, na sua própria maneira, 



135COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

diferentes uns dos outros. Mesmo que algumas dessas peculiaridades 
sejam maiores que outras, o ensino sobre respeito e aceitação do que 
é diferente é uma obrigação social. Já que o preconceito fere, deprime 
e mata. Aceitar e respeitar as diferenças não são simples atos educa-
cionais ou formas de boas maneiras, mas sim a própria preservação da 
vida, da integridade física e o respeito ao próximo. Ao trazer a proble-
mática envolvendo as relações de gênero e sexualidade para dentro 
da educação por si só já é uma problemática que vai gerar revolta. 
Em pleno século XXI ainda há uma forte influência do patriarcado na 
sociedade e com isso na educação. Por mais que haja leis, como a lei 
de diretrizes e bases (LDB/96) no art. 111, inciso III, art. 3º “O ensino 
será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] IV – respeito 
à liberdade e apreço à tolerância” (BRASIL, 1996). A realidade é com-
pletamente diferente. Assegura-se a liberdade e intolerância, mas 
ensina-se o preconceito. Ainda que inconscientemente.

O processo educativo por si só deveria garantir que essas 
especificações fossem abordadas, discutidas e relacionadas com a 
realidade. Várias teorias atuais com pensadores contemporâneos ex-
plicam e traduzem esquemas referentes à sexualidade que até então 
eram desconhecidos ou pouco abordados por causar polêmica, o que 
fica escondido por debaixo dos panos acaba se revelando e chocando 
muitos que vivem em uma realidade própria e acabando por não 
aceitar o diferente ou o novo. O presente excerto visa fazer uma aná-
lise detalhada e profunda trabalhando com retrospectos históricos e 
demandas sociais vigentes, assim como também politicas curriculares, 
dentro do território municipal, mais especificadamente, no município 
de Humaitá-AM.
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METODOLOGIA

A proposta metodológica que compõe este projeto de pesquisa 
está pautada na abordagem qualitativa. Quanto a pesquisa qualitativa, 
Rey afirma que esta abordagem metodológica “[...] representa um 
processo permanente, dentro do qual se definem e se redefinem cons-
tantemente todas as decisões e opções metodológicas no decorrer do 
próprio processo de pesquisa” (REY, 2005, p. 81).

Nesse primeiro momento da pesquisa foi realizado uma análise 
documental, focando das discussões apresentadas por Ludke (1986). 
O uso da análise documental nos possibilitará a compreensão das 
políticas públicas voltadas para a educação étnica e racial, tais como 
leis, regulamentos, decretos e resoluções como documentos macros. 
Segundo Ludke (1986, p. 39) a análise documental permite que seja 
“retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Não são apenas fonte de informação contextualizada, 
mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 
sobre o mesmo contexto”.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Ao analisar as políticas públicas vigentes no país, é necessário 
diferencia-las conforme essas atuam dentro do contexto escolar no 
debate das questões de gênero. Fazendo uma mais cronológica da 
inserção de uma abertura a diálogos sobre as questões de gênero, vêm 
justamente com a Constituição federal Brasileira de 1988, que garante 
direitos individuais e sociais e ainda defende a ideia de uma sociedade 
pluralista e sem preconceito, além de livre e justa (BRASIL, 1988). Tais 
posicionamentos proporcionaram uma visão mais revolucionaria e 
humana, além de cidadã, e refletiu de maneira significativa nas de-
mandas sociais.
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Guerch (2019) vem trazendo que essas são então, um conjunto 
de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, independen-
temente de qual área de atuação, que visam garantir determinados 
direitos para sociedade ou determinado segmento social, cultural, 
étnico. É interessante trazer as políticas públicas, assim como as leis, 
diretrizes, normas, constituições e entre outras, para analisar o pro-
gresso já alcançado e o que ainda pode ser.

As discussões emergiram do embate político federal e 
posteriormente estadual e municipal sobre a necessi-
dade de se trabalhar e discutir com as crianças desde 
a pré-escola as maneiras arbitrárias e impositivas de 
construção das masculinidades e feminilidades, as quais 
configuram um território prescritivo e pouco livre para 
as manifestações de meninos e meninas que queiram ex-
perienciar atividades e fazeres outros, não socialmente 
inscritos pelas convenções socioculturais hegemônicas e 
colonizadas para um determinado sexo biológico. Dessa 
forma, a defesa da inserção dos estudos de gênero na 
educação básica brasileira visa não meramente propiciar 
a livre manifestação de gênero, mas também desenvol-
ver a longo prazo um trabalho de construção da equida-
de de direitos, partindo das diferenças das identidades 
e/ ou dos papéis de gênero (BARREIRO; MARTINS, 2016, 
p. 96-97).

Compreendendo o posicionamento de Barreiro e Martins, é 
possível trazer pontos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
que visa trabalhar com questões que englobam as questões de gênero 
em um sentido mais amplo, como podemos ver no trecho em que 
há uma ideia de promover medidas de combate, de prevenção e de 
conscientização a todos os tipos de violência, englobando o bullying. 
Sendo uma questão de extrema importância no âmbito educacional, 
muitos profissionais da educação não abrem espaço para utilizar desse 
momento para uma reflexão sobre gênero e como, na verdade, encon-
tra-se nas entrelinhas que não querem falar.



138COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

A violência dentro das escolas muitas vezes se dá pelo diferen-
te, o aluno que fala diferente, comporta-se de maneira diferente ou 
tem manias consideradas diferentes. Isso é reforçado pelo professor 
no momento em que ele utiliza não um diálogo aberto para entender 
a identidade desses sujeito-alunos, mas de estereótipos que se espera 
de todos os alunos. Um exemplo disso é a aluna considerada masculi-
na por gostar de futebol, como já foi citado anteriormente, são papeis 
impostos pelo gênero.

Isso também entra nos princípios que são tratados pela LDB, 
tais como;

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância (BRASIL, 
1996).

Tais políticas públicas são formadas em meio a situações e 
demandas que surgem na sociedade, e consequentemente, visam à 
resolução de um problema. As estratégias governamentais para sanar 
possíveis problemas na educação não são de agora, no entanto, muito 
se pergunta se estas medidas são eficazes, justamente por conter 
muitas minúcias no papel, no entanto, não sendo efetivamente ativas.

No âmbito educacional é importante ressaltar que há um con-
junto de normas e formas que ditam o que, porque e para que um 
determinado assunto é abordado em sala de aula, tais instrumentos 
são guias de escolas, diretores, pedagogos, professores e os pais dos 
alunos assim como a comunidade na qual a escola está inserida.

A múltipla concepção de ideias, formas e pensamentos é um 
dos principais elementos encontrados em crianças e adolescentes, a 
sala de aula é espaço de novos saberes e consequentemente de estí-
mulos para o que é novo. A lei defende isso e espera-se trabalhe para 
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alcançar o máximo no desenvolvimento integral do indivíduo e isso se 
dá com a expansão do currículo e o implementar do transversal

Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção 
de todas as formas de violência contra a criança e o ado-
lescente serão incluídos, como temas transversais, nos 
currículos escolares de que trata o caput deste artigo, 
tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada 
a produção e distribuição de material didático adequa-
do. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) (BRASIL, 1996).

Isso se atrela aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
que como afirma a autora Guerch (2019) “os PCN os quais inovaram” 
ao trazer eixos temáticos chamados “Transversais”, nos quais, pela 
primeira vez, inicia-se um trabalho de inserir nos ambientes escola-
res discussões sobre a “Pluralidade cultural e Orientação sexual” e 
consequentemente passaram a propor problematizações que sempre 
estiveram inerentes na sociedade, no entanto eram intocadas. Guerch 
ainda traz mais problemática acerca das políticas:

Partindo da perspectiva de que muitas ações Institu-
cionais só serão de fato realizadas a partir da força de 
lei e, no caso em discussão, a legislação é inócua, vaga 
e ampla, fundamental que os grupos educacionais se 
mobilizem para que as questões de gênero e diversida-
de sexual sejam sim promovidas no ambiente escolar, 
a partir de um cunho fortalecedor de um pensamento 
crítico e reflexivo, para que tenha na escola um lugar de 
acolhimento e não apenas reprodução de desigualdades 
(GUERCH, 2019, p. 89).

Entende-se então, que a escola é um lugar de construção de co-
nhecimentos e valores e que estes deveriam englobar os mais diversos 
tipos de questões multiculturais. Com o Plano Nacional de Educação 
(PNE) foi possível ver pequenas modificações acerca das nomenclatu-
ras utilizadas, referencias amplas e vagas relacionadas a questões de 
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gênero e culturais, deixam um vazio que muitos educadores podem 
usar como motivos para não se desenvolver em sala de aula.

Há aberturas significativas no ambiente educacional, e como 
citou Guerch (2019) cabe aos grupos interinos que ultrapassem essas 
barreiras a fim de que os caminhos se tornem mais comuns a serem 
seguidos. Todo o processo que leva aos debates de tais questiona-
mentos foram avanços tidos de maneira suada e significativa, no qual 
muitas instâncias são responsáveis e consequentemente, ainda há 
muito a se fazer.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também é respon-
sável por pequenas aberturas para a inserção dos debates acerca de 
gênero e sexualidade. Sendo um documento normativo das redes de 
ensino público ou privado, a BNCC é uma referência obrigatória para 
a construção dos currículos, agindo desde a Educação Infantil, até o 
Ensino Médio. Tal documento trabalha com questões devidamente 
separadas por etapa a fim de construir um currículo educacional que 
garanta que o aluno tenha o pleno desenvolvimento, como vemos em 
um trecho da BNCC:

Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o Ensino 
Fundamental, estejam aptos a compreender a orga-
nização e o funcionamento de seu corpo, assim como 
a interpretar as modificações físicas e emocionais que 
acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto 
que elas podem ter na autoestima e na segurança de 
seu próprio corpo. É também fundamental que tenham 
condições de assumir o protagonismo na escolha de po-
sicionamentos que representem autocuidado com seu 
corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva 
do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e repro-
dutiva. Além disso, os estudantes devem ser capazes de 
compreender o papel do Estado e das políticas públicas 
(campanhas de vacinação, programas de atendimento 
à saúde da família e da comunidade, investimento em 
pesquisa, campanhas de esclarecimento sobre doenças 
e vetores, entre outros) no desenvolvimento de condi-
ções propícias à saúde (BRASIL, 2019, p. 327).
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O discurso utilizado no trecho demostra de maneira sucinta 
uma abertura para explanação dos debates que não focalizam somen-
te no indivíduo biologicamente categorizado. Ao trazer que os alunos 
devem compreender as mudanças físicas e emocionais que ocorrem 
no seu corpo, muito se fala das questões biológicas pré-estabelecidas 
como únicas, sem analisar de fato as demais competências que circu-
lam tal formação. A interpretação, comumente tida, leva tais questões 
a fazeres puramente científicos que não englobam saberes que saiam 
do que é estipulado. Consequentemente o que vem posterior a isso é a 
falha a próxima fala do que a BNCC espera que é o respeito, segurança 
e autoestima com o próprio corpo e o do outro.

É valido ressaltar que todo o processo de ensino e aprendi-
zagem é algo gradual e contínuo que se completa com o passar das 
etapas utilizadas pelas escolas, à separação da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e Médio também traz questionamentos acerca 
de tais debates, já que ao analisar a BNCC, é possível ver as inserções 
dessas problemáticas, de maneira vaga e superficial vale ressaltar, em 
etapas mais avançadas, criando um vácuo que posteriormente será 
muito mais complexo de preencher. As considerações feitas do que 
se espera no Ensino Fundamental, poderia ser muito mais completo e 
significativo se desde a Educação Infantil fossem trabalhadas as ques-
tões de gênero e sexualidade, assim como a compreensão do corpo 
como além de fator biológico, já que as relações sociais trabalham com 
significâncias mais complexas do que a que estamos acostumados ver 
sendo trabalhado em sala de aula.

Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do 
Ensino Fundamental, os alunos são capazes de esta-
belecer relações ainda mais profundas entre a ciência, 
a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa 
lançar mão do conhecimento científico e tecnológico 
para compreender os fenômenos e conhecer o mundo, 
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fun-
damental que tenham condições de ser protagonistas na 
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escolha de posicionamentos que valorizem as experiên-
cias pessoais e coletivas, e representem o autocuidado 
com seu corpo e o respeito com o do outro, na perspec-
tiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e 
reprodutiva (BRASIL, 2019, p. 343).

A teoria que se aplica nas salas de aula, embora importantes, 
tem pouco impacto se são separadas da realidade na qual o aluno se 
encontra. Quando se trabalha em sala de aula conceitos que se limi-
tam a uma única linha de pensamento e excluem as demais, quando 
se adentra em um ambiente formado pela diversidade, há uma defi-
ciência que exclui ou descrimina determinados posicionamentos por 
simplesmente não os compreender de fato. Ao se posicionar a favor 
da formação de um indivíduo capaz de protagonizar posicionamentos, 
como foi citado, que valorizem o outro e compreendam que é preciso 
haver o cuidado com o a percepção individual que se pode ter, é ne-
cessário que se saia de uma caixa de ideias pré-estabelecidas que não 
dê conta de tal formação.

Na disciplina de ciências para as turmas que ingressam o 8º 
ano do Ensino Fundamental se propõe na unidade temática “vida e 
evolução” os objetos de conhecimento “mecanismos reprodutivos e 
sexualidade”. Tal objeto de conhecimento se vincula as habilidades: 
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos mé-
todos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a res-
ponsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à 
prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST); (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações 
que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios 
sexuais e do sistema nervoso; (EF08CI11). No entanto, a polêmica que 
engloba tais discursões, mesmo que presentes na BNCC comprome-
tem essa unidade e causam um déficit na formação do indivíduo. A 
problemática que cerca a sexualidade humana não é uma coisa atual, 
mesmo que esteja presente desde o nascimento.
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Os fatores biológicos, que são comumente abordados em sala 
de aula, é apenas um dos debates que podem ser apurados pelos do-
centes, a concepção histórica acerca dos papeis de gênero assim como 
os fatores psicoemocionais que demandam atualmente na sociedade 
é um fato interessante que auxilia não somente na compreensão do 
“eu” como também do “outro”. Ainda menos debatido, é como tal pers-
pectiva está a margem quando se trata dos principais públicos alvos 
de tal assunto. Os jovens. quando se espera trabalhar com questões 
que envolvem a sexualidade em turmas como o 8ª ano ou 9ª ano, que 
estão em uma faixa etária de idade em que a curiosidade é evidente, 
há um encobrimento sobre debates mais reais. Assim, mesmo que 
haja palestras ou aulas que falem sobre as DST ou gravidez precoce, 
torna-se algo vago, distante e simplório, consequentemente, ineficaz.

O indivíduo não compreende o que é a sexualidade como algo 
além do fator reprodutivo, há uma imagem de “recato feminino” a 
ser mantido e com isso a ignorância, assim como uma forte marcação 
sobre a diversidade sexual que culturalmente é pregada como errada 
e promiscua. Formando pessoas não compreendem conceitos básicos 
acerca da sexualidade, das questões de gênero e a própria identidade. 
Por isso, ainda que haja pautas na BNCC que esperam abranger tais 
questões, pouco é debatido e compreendido, já que não há especifica-
ções que protejam a importância de tais problematizações.

Para o 9º ano do Ensino Fundamental, propõe-se na disciplina 
de história, a habilidade: (EF09HI26) Discutir e analisar as causas da 
violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulhe-
res, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de 
consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito 
às pessoas. No entanto, a realidade em sala de aula se propõe com uma 
reprodução de ideologias ditadas por supremacias que pregam a desi-
gualdade social, étnica, sexual e cultural. Exemplo disso são os discursos 
acerca do “descobrimento do Brasil” nos quais não há uma narrativa 
crítica sobre como o país foi invadido e não descoberto. As demandas 
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que esperam ser debatidas em sala de aula, principalmente nas aulas de 
história, podem muito bem vir com aspectos de pensamentos contem-
porâneos sendo correlacionados com vertentes sociais atuais.

A importância de tais debates é tida com a compreensão da 
realidade a qual o indivíduo está envolvido. Quando se traz a ideia de 
formação de um sujeito que preze por uma cultura de paz, empatia 
e respeito é preciso primeiramente compreender as amarras sociais, 
para então formar ideias que se opõem a isso. Os papeis esperados 
pela mulher vem de uma cultura patriarcal e machista que a vê como 
inferior isso vem de diversas esferas, principalmente na religiosa, as-
sim como a definição de casais heterossexuais como corretos também 
vem de um posicionamento principalmente religioso. Todas essas 
problemáticas deixam de ser evidenciadas e discutidas por conta de 
aparelhos de reprodução de ideologias dominantes dentro de sala de 
aula, o que se liga também a um fator já citado que é o despreparo dos 
professores frente a tais dilemas que não são apenas educacionais, 
mas de identidade e cultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com exposto nesse trabalho, temos tensionado no 
contexto do interior do Amazonas, as políticas educacionais voltadas 
para a Educação Étnica e Racial os seus efeitos nas comunidades esco-
lares de Humaitá-AM.

No entanto, foi possível observar que, por mais que seja uma 
pauta antiga na sociedade, as questões de gênero e sexualidade, assim 
como outras vertentes culturais, carregam em seu meio uma forte 
mancha de negatividade advinda de sua sociedade patriarcal, machis-
ta, sexista, misógina e com grandes feitos para manter uma ordem até 
então considerada natural de supremacia. A escola se mostrou como 
um antro de reprodução de desigualdade social, étnica e cultural. 
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Os discursos que perpassam por professores, pedagogos, diretores e 
familiares, são fielmente repetidos por alunos e consequentemente 
repassados em todo o meio educacional.

Há, no entanto, diversas iniciativas que contribuem para uma 
reeducação social que abrange as questões de gênero como um fato 
social que não está solto nas demandas sociais, mas que sua ignorância 
justifica condutas e comportamentos que ferem a Constituição federal, 
e empatam um desenvolvimento integral do indivíduo. Os movimentos 
encontrados em inciativas por meio de professores e alunos advêm da 
ideia de “conhecimento gera mudança” e se baseia nas leis e diretrizes 
para montar um currículo, um projeto ou uma demanda que foque, 
primeiramente em falar sobre o que é gênero, para logo em seguida 
inserir esse conceito em instancias que não conhecem e assim espalhar 
a normalização do “conversar sobre gênero”.

Tal enfoque também trabalha com o preparo acadêmico de 
docentes que não tem esse conteúdo inserido em suas metodologias, 
a fim de dar competência para adentrar com novas metodologias e 
enfrentar situações corriqueiras em sala de aula. Em uma pesquisa 
que rendeu mais de 1.763 resultados, a aba de pesquisa sobre “novas 
formas de falar sobre gênero”, “Gênero na sala de aula”, “A perspectiva 
docente sobre as questões de gênero” mostra diversas iniciativas que 
agregam a essa e outras pesquisas, que por mais que ainda haja muitas 
limitações acerca de gênero na sala de aula, pequenos passos sendo 
dados e novas medidas desenvolvidas a fim de transformar a escola 
em um ambiente transformador e não reprodutor.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE SURDO E 

SUA DINÂMICA NA FORMAÇÃO DOCENTE

Rozane Alonso Alves
Vanessa da Conceição Nascimento Pereira

RESUMO
As discussões ora apresentadas partem de um projeto de pesquisa, desenvol-
vido pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – Pibic, com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
– Fapeam, intitulado: Subversão e resistência nas políticas e práticas pedagó-
gicas no contexto da Educação de surdos em Humaitá-AM. A proposta deste 
projeto de pesquisa visa perceber a subversão e resistência da educação 
de surdos nas escolas de Humaitá-AM, tendo como foco as narrativas de 
professores/as sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas com alunos/as 
surdos/as no âmbito da sala de aula, bem como a análise documental das 
referidas políticas públicas. Contudo, neste artigo, o foco está nas análises 
das políticas educacionais voltadas para a Educação de Surdos. Optamos pela 
pesquisa qualitativa tendo os aportes apresentados por Rey (2005), tendo 
como instrumento para a produção de dados, a análise documental. Meto-
dologicamente partimos de um breve levantamento referente as principais 
legislações da educação dos surdos, em especial foram analisadas nesse 
trabalho os alguns documentos legais. Observamos que as políticas públicas 
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educacionais voltadas a Educação de Surdos, organiza elementos que dão 
dinamicidade ao fazer docente. No entanto, são as vozes dos movimentos 
sociais para a inclusão que também direcionam tais políticas.
Palavras-chave: Educação de Surdos. Políticas Públicas. Inclusão.

INTRODUÇÃO

A educação dos surdos tem se constituído como um dos assun-
tos mais alarmantes dos últimos tempos. As propostas educacionais 
colocadas diante desse público embora procurem disponibilizar o 
desenvolvimento de suas capacidades, acabam na maioria das vezes 
por prescrever diversas limitações para as pessoas surdas, estas aca-
bam por determinar que seu desenvolvimento escolar chegue a um 
nível baixo, muitos não conseguem concluir a Educação Básica, e, 
consequentemente levando-os a não serem capazes de ler e escrever 
efetivamente (LODI; LACERDA, 2009).

De acordo com o exposto anteriormente, ressalta-se que 
pelo fato da ausência da audição, esses alunos surdos acabam tendo 
dificuldade de acesso a língua oral e escrita, da qual os ouvintes são 
protagonistas. Surge a partir daí a relevância das políticas educacionais 
especificas para os surdos, para que os torne sujeitos com seus direitos 
garantidos conforme expressos em lei, permitindo que estes também 
sejam protagonistas da sua língua e cultura. Para tanto, é essencial que 
as práticas educacionais considerem essa particularidade, o que nem 
sempre acontece, pois são submetidos as práticas pedagógicas que 
buscam aproximá-los da língua oral, desprezando estratégias de comu-
nicação e expressão da comunidade surda. Dessa forma, é importante 
destacar a educação de surdos em determinadas épocas e contextos e 
como eram produzidas as práticas pedagógicas para esse grupo

As primeiras concepções acerca da surdez começam a surgir na 
antiguidade, na qual a sociedade, especificamente os ouvintes tinham 
como pensamento que o indivíduo surdo não tinha a capacidade ne-
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cessária para se desenvolver, uma vez que com a “ausência” da fala, 
viam-no como sujeito incapaz de pensar e aprender. Essa concepção 
era realizada pelos gregos e romanos, para este eixo, Silva (2012, p. 15) 
expõe que os sujeitos surdos neste período eram eliminados e aban-
donados pela sociedade “[...] as pessoas com deficiência não recebiam 
qualquer tipo de atendimento, eram negligenciadas e condenadas ao 
abandono”. A educação realizada com os filhos da nobreza tinha como 
principal objetivo alfabetizar esses indivíduos que tinham heranças a 
serem recebidas. Sendo surdos, “ausência da fala” estes não poderiam 
ser visto como parte da nobreza e nem receber suas heranças, portan-
to deveriam “aprender a falar”, para não envergonhar a família. Dessa 
forma, entende-se que o processo educacional do surdo neste período 
era caracterizado somente objetivando uma visão positiva perante a 
vida social e financeira, pois exercendo esses papeis pré-definidos pela 
sociedade, fariam parte dela.

A partir das políticas públicas educacionais que impelem no 
contexto da escola pública, optamos por perceber a subversão e resis-
tência da educação de surdos nas escolas de Humaitá-AM, tendo como 
foco as narrativas de professores/as sobre as práticas pedagógicas de-
senvolvidas com alunos/as surdos/as no âmbito da sala de aula, bem 
como a análise documental das referidas políticas públicas. Para isso, 
questionamos: Em que medida as políticas públicas educacionais vol-
tadas a Educação de surdos se efetivam na prática pedagógica? Como 
os/as professores/as elaboram e desenvolvem práticas pedagógicas 
que se aproximam (ou não) das políticas públicas para a Educação de 
Surdos? Quais os mecanismos de resistência e subversão são desenvol-
vidos para a percepção da identidade do/a aluno/a surdo/a na escola 
regular? Como os/as professores/as subvertem em suas práticas pe-
dagógicas o distanciamento das políticas públicas para a educação de 
surdos no contexto da escola pública? Diante destas problematizações, 
é que propomos o projeto de pesquisa intitulado: subversão e resis-
tência nas políticas e práticas pedagógicas no contexto da Educação de 
Surdos em Humaitá-AM.
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É importante salientar que esta pesquisa estará amparada no 
campo dos Estudos Culturais, entendendo como Santos (2020) que os 
Estudos Culturais não se constituem enquanto teorias fixas, rígidas, 
mas como um campo de articulação, de transgressão, de subversão, 
uma vez que seu campo de investigação, discussão, problematização e 
análise atua sobre contextos e sujeitos múltiplos, e suas verdades são 
sempre provisórias. O campo dos Estudos Culturais não cria procedi-
mentos e metodologias particulares. “Os estudos culturais valem-se de 
procedimentos e de metodologias que não lhes são próprios ou parti-
culares, mas dos quais se apropriam em determinadas circunstancias 
e em função de propósitos específicos” (WORTMANN, 2005, p. 46).

Os Estudos Culturais não se constituem como teorias fixas, 
rígidas, mas como um campo de articulação, de transgressão, de 
subversão, uma vez que, em seus campos de investigação, discussão, 
problematização e análise, atuam sobre contextos e sujeitos múltiplos, 
e suas verdades são sempre provisórias. Os autores/as do campo dos 
Estudos Culturais apontam que, mesmo os Estudos Culturais sendo um 
campo plural em que múltiplas vertentes e disputas são constitutivas, 
isso não significa que este campo não possa estabelecer suas especifi-
cidades. Assim, analisar a prática pedagógica de docentes que atuam 
com alunos/as surdos/as nos impele a perceber a formação docente 
destes sujeitos, bem como suas identidades além dos mecanismos que 
produzem e produziram suas práticas pedagógicas.

Diante disso, buscamos, neste excerto, analisar as políticas pú-
blicas educacionais e, ao mesmo tempo os documentos macro oficiais 
que circulam e se articulam ao contexto educacional, direcionando de 
maneira direta e indireta o trabalho do professor que atua com este 
perfil de aluno no contexto da escola pública de Humaitá-AM.

Ressaltamos que Humaitá fica na região sul do Amazonas, 
interior do Estado, distante da capital cerca de 600 km. Tem uma po-
pulação aproximada de 56 mil habitantes, a cidade é constituída as 
margens do Rio Madeira.
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METODOLOGIA

A proposta metodológica que compõe este projeto de pesquisa 
está pautada na abordagem qualitativa. Quanto a pesquisa qualitativa, 
Rey afirma que esta abordagem metodológica “[...] representa um 
processo permanente, dentro do qual se definem e se redefinem cons-
tantemente todas as decisões e opções metodológicas no decorrer 
do próprio processo de pesquisa” (REY, 2005, p. 81). Os instrumentos 
para a produção de dados se apropriam do uso de entrevistas, aqui 
denominadas de entrevistas narrativas ressignificadas1, tendo como 
suporte teórico-metodológico Andrade (2012), bem como o uso de 
análises documentais.

O uso da análise documental nos possibilitará a compreensão 
das políticas públicas voltadas para a educação de surdos, tais como leis, 
regulamentos, decretos e resoluções como documentos macros, e planos 
de aulas, cadernos de anotações dos docentes, listas de atividades e di-
ários como documentos micro. Esses documentos macro e micro darão 
densidade nas análises produzidas nesta pesquisa. Segundo Ludke (1986, 
p. 39) a análise documental permite que seja “retiradas evidências que 
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. Não são apenas 
fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado 
contexto e fornecem informações sobre o mesmo contexto”.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Focamos, de maneira inicial, nas políticas públicas educacionais 
macro para poder compreender como a educação escolar entende a 
inclusão de alunos surdos nas salas de aula regular. Esta análise nos 

1  Em janeiro e fevereiro de 2021, revisamos a metodologia das entrevistas e 
adequamos levando em consideração o momento em que se vive por conta da 
pandemia, o que nos permitiu iniciar as entrevistas, que não irão ser apresentadas, 
em função de estarmos organizando as narrativas produzidas pelos professores.
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permitirá perceber as narrativas dos professores/as e ampliar nossa 
percepção acerca dos documentos microplanos de aulas, lista de ativi-
dades, dentre outros utilizados pelo professor/a que atua com crianças 
surdas em sala de aula no município de Humaitá-AM.

Partindo das análises preliminares, vamos destacar os principais 
instrumentos legais para a educação dos surdos enquanto documento 
macro, fazendo uma articulação com as narrativas dos professores. 
Destaca-se a que as Políticas Educacionais Inclusivas dos surdos têm 
início com a legislação destinada à educação da pessoa com deficiên-
cia, esta se dá em detrimento do Decreto Imperial de 12 de setembro 
de 1854, nº 1.426. Esse decreto é considerado o impulsionador para a 
educação dos surdos, uma vez que a partir dele foram criadas as pri-
meiras instituições especificas, como a fundação do Imperial Instituto 
dos meninos cegos e anos mais tarde, a criação do Imperial Instituto 
dos Surdos-mudos, que atualmente é o Instituto Nacional de Educação 
de Surdos – Ines, institucionalizado mediante a Lei nº 839, de 26 de 
setembro de 1857 (BRASIL, 2010a).

Destaca-se também nesse processo, a Constituição de 1988, 
art. 206, inciso 1, que expõe de forma clara e concisa a respeito de dis-
ponibilizar a todos os mesmos direitos de “igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola”, considerado esse um dos principais 
princípios para o ensino, essencialmente no que se refere a educação 
dos surdos, pois estabelece como dever do estado o atendimento edu-
cacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 
(art. 208).

Temos também como marco histórico a Declaração de Salaman-
ca, decorrente da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacio-
nais Especiais. Essa declaração tem como foco central a inclusão de 
crianças, jovens e adultos no sistema educacional, independentemente 
de quais sejam suas necessidades educacionais especiais. Aponta que 
para que o processo de ensino seja visto de forma inclusiva, é necessá-
rio “repensar a formação de professores especializados, a fim de que 
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estes sejam capazes de trabalhar em diferentes situações e possam 
assumir um papel-chave nos programas de necessidades educativas 
especiais” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 28).

Dessa forma, compreende-se acerca da formação docente a 
necessidade de buscar os interesses desse aluno, como o que deseja 
aprender, suas potencialidades, aplicando nesse processo uma meto-
dologia que viabilize seu desenvolvimento. Na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, há uma questão significativa 
no que se refere a uma nova concepção de educação especial. No art. 
4º, inciso V, informa “acesso mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação cientifica, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 
1996). Expondo também em seu art. 59, inciso I, regulamenta que os 
sistemas de ensino devem assegurar “currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e organização específicos, para atender as suas 
necessidades” (BRASIL, 1996).

Ao analisamos o art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, entendemos que é de responsabilidade do estado manter o 
acesso à educação em diversos níveis, de acordo com a “capacidade 
de cada um”. Esse termo nos leva a refletir o fato de que na maioria 
das vezes, o fracasso escolar de uma pessoa com necessidades edu-
cacionais especiais é imposto a sua capacidade individual, desconsi-
derando a responsabilização da escola, no acesso e na permanência 
desses alunos no âmbito escolar. Dessa forma, compreende-se que a 
educação em uma perspectiva inclusiva não busca apenas a matricula 
dos alunos nas instituições de ensino, é necessário muito mais do que 
isso, é de garantir a permanência destes com qualidade de acesso. De 
acordo com o art. 59, inciso I, essa qualidade de acesso e permanência 
no processo escolar está relacionado com um currículo especifico, 
adaptações que suprem as suas especificidades e garantam direito a 
uma educação para todos de qualidade.
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Temos a Lei nº 10.098/2000, que “apresenta normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas porta-
doras de deficiências” (BRASIL, 2000).

Embora neste dispositivo não foque no aspecto do sistema 
educacional, destacar-se-á nesse trabalho, por evidenciar pela primei-
ra vez intérprete de língua de sinais e deixou espaço para que novos 
dispositivos legais surgissem, como a Lei nº 10.436/2002 e Decreto nº 
5626/2005.

No que se refere a uma educação voltada aos alunos surdos 
requer levar em consideração que a língua de sinais é sua identidade 
e cultura, que só passou a ser reconhecida oficialmente pela Lei nº 
10.436/02 como toda e qualquer forma legal de comunicação e expres-
são. Essa lei é considerada uma grande luta para a comunidade surda, 
embora esta não substitua a modalidade escrita da língua portuguesa, 
estes sujeitos passam por meio dessa lei a ter a oficialização de sua 
língua. No art. 1º, parágrafo único, a Lei nº 10.436 expõe:

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras 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 no Brasil (BRASIL, 2002).

Nesta perspectiva, a língua brasileira é oficializada, e como tal, 
tem um funcionamento gramatical e uma história própria, especifica-
mente da comunidade surda. É nesse sentido que a lei define que é de 
responsabilidade do poder público garantir o apoio para uso e difusão 
dessa língua. O Decreto nº 5626/2005 regulamenta a Lei nº 10.436, 
trazendo inúmeros benefícios à comunidade surda, por exemplo, in-
clusão da disciplina Libras nos cursos de formação de professores e a 
garantia de escola bilíngue para os surdos, tendo em primeira instância 
Língua Brasileira de Sinais (L1) e Língua Portuguesa na forma escrita 
(L2) (BRASIL, 2005b). 
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No capítulo 4, inciso II dessa lei, ponto “b” podemos identificar 
que se trata do tradutor intérprete de Libras. Essa medida encontrada 
neste dispositivo retrata uma grande conquista da comunidade surda 
pela importância desse profissional no sistema de ensino, pois pos-
sibilita que haja uma mediação/comunicação significativa no âmbito 
escolar, nas redes regulares de ensino. Damos essa devida relevância 
à medida que analisamos o ensino regular, que em sua maioria é 
composto de professores e alunos ouvintes, na quais as aulas são 
planejadas e desenvolvidas na língua oral (Português). Como seria sem 
esse profissional intérprete de Libras dentro de sala de aula? Sem essa 
mediação o aluno surdo não conseguiria efetivamente se apropriar dos 
conhecimentos abordados em sala de aula, o que afeta seu processo 
de ensino e aprendizagem. Dentro desse contexto, o capítulo VI, do 
Decreto nº 5626/2005, informa que “As instituições de ensino, de educa-
ção básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de 
tradutor intérprete de Libras [...]” (BRASIL, 2005b).

É nesse contexto que se insere a Lei nº 12.319 de 1º de se-
tembro de 2010, na qual reconhece os TILS (Tradutor intérprete de 
Libras), em seu art. 2º esse profissional tem “competência para realizar 
interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecu-
tiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua 
Portuguesa” (BRASIL, 2010a).

O Decreto nº 5.626/05 aborda também, em seu art. 14, a res-
peito da formação dos professores direcionado ao ensino da Libras, 
além do uso da difusão no âmbito escolar, que a educação propicie a 
esse aluno recursos necessários para seu desempenho no processo de 
ensino e aprendizagem de acordo com se estabelece em lei. Para este 
eixo, nesse mesmo decreto, o art. 23, expressa:
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As instituições federais de ensino, de educação básica 
e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os 
serviços de tradutor e intérprete de Libras – Língua 
Portuguesa em sala de aula e em outros espaços edu-
cacionais, bem como, equipamentos e tecnologias que 
viabilizem o acesso à comunicação, à informação e a 
educação (BRASIL, 2005b).

Com essa perspectiva para a educação inclusiva, mas no que se 
refere a educação dos surdos, surge a partir daí um novo pensamento 
do papel do professor no que tange na utilização de novas ferramentas 
que possam auxiliar no processo de ensino aprendizagem desses alu-
nos, de forma a realizar a interação destes na esfera escolar. Sabe-se, 
no entanto, a importância do professor manter uma formação contí-
nua, buscando dessa forma, estar preparado para atender as possíveis 
demandas que o âmbito escolar possa exigir. De acordo com o MEC:

A formação do professor deve ser um processo conti-
nuo, que perpassa sua prática com os alunos, a partir do 
trabalho transdisciplinar com uma equipe permanente 
de apoio. É fundamental valorizar o saber de todos os 
profissionais da educação no processo de inclusão. Não 
se trata apenas de incluir um aluno, mas de repensar os 
contornos da escola e a que tipo de Educação esses pro-
fissionais têm se dedicado. Trata-se de desencadear um 
processo coletivo que busque compreender os motivos 
pelos quais muitas crianças e adolescentes também não 
conseguem um “lugar” na escola (BRASIL, 2005b, p. 21).

Na atualidade muito se tem falado em incluir o aluno, no entan-
to, essa inclusão exige um diálogo entre os professores, haja vista que 
se trata de uma articulação entre a formação desse profissional com os 
alunos. É de responsabilidade do professor dar subsídios necessários 
para o desenvolvimento e crescimento desse aluno, possibilitar novas 
perspectivas de práticas pedagógicas, como metodologia e adaptações 
curriculares. É de responsabilidade do Estado proporcionar capacita-
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ção para os docentes para que isso seja possível, uma vez que no art. 
3º do Decreto nº 7611/2011, art. 5º, incisos III e IV decretam respecti-
vamente a “formação continuada de professores para o atendimento 
educacional especializado” e “formação de gestores, educadores 
e demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da 
educação inclusiva, particularmente na aprendizagem, participação e 
na criação de vínculos interpessoais”. O decreto citado anteriormente 
no capítulo IV, art. 14, inciso I, expõe de forma clara e concisa que as 
instituições federais de ensino devem promover cursos de formação 
dos professores, como “o ensino e uso da Libras, a tradução e inter-
pretação de libras – língua portuguesa e o ensino de língua portuguesa 
como segunda língua para pessoas surdas” (BRASIL, 2005b).

Nesta perspectiva, não se deve delegar responsabilidade so-
mente ao professor de assegurar uma educação inclusiva, pois cabe 
ao estado essa função de ofertar formação a esses profissionais que 
atuam nas instituições de ensino, para que seja possível realizar um 
processo educativo de qualidade e inclusivo. Não se trata somente de 
fornecer uma formação continuada, mas também de disponibilizar re-
cursos materiais e financeiros, com o principal objetivo de se adequar 
as particularidades existentes no espaço escolar.

É nesta perspectiva que adentramos na Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que se trata 
de um documento importante no que se refere a educação pautada 
na inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Esse 
documento publicado no ano de 2008 pelo ministério da educação 
tem como principal objetivo construir políticas públicas visando uma 
educação de qualidade para todos. A política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva expõe uma serie de objetivos a serem 
alcançados, bem como estabelece as diretrizes para uma educação 
inclusiva. Em consonância com alguns documentos já expostos, a Polí-
tica Nacional de Educação Especial também apresenta como propósito 
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acesso ao ensino regular, com participação e aprendizagem dos alunos 
com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2008).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva expõe sobre a modalidade da educação especial da 
escola regular, expondo grandes contribuições para uma educação in-
clusiva, mas também expondo os limites. Por exemplo, ao apresentar a 
função do atendimento educacional especializado, informa de maneira 
específica que esse atendimento não é uma substituição daquilo que 
se realiza dentro de sala de aula, trata-se de uma complementação na 
formação dos alunos. Para esse eixo, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva esclarece que:

O atendimento educacional especializado identifica, 
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibi-
lidades que eliminem as barreiras para a plena partici-
pação dos alunos, considerando as suas necessidades 
especificas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas rea-
lizadas na sala de aula comum, não sendo substituídas a 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou su-
plementa a formação dos alunos com vistas a autonomia 
e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008).

Dentro desse contexto, AEE (Atendimento Educacional Espe-
cializado), segundo a Política Nacional na Perspectiva da Educação 
Inclusiva é caracterizado como aquele responsável por disponibilizar 
atendimento de acordo com as especificidades dos alunos, mediante 
uso de recursos específicos, técnicas e de tecnologia assistiva. Mas, 
em hipótese alguma, esse atendimento pode substituir a sala comum.

Aborda sobre a formação dos professores que atuarão na área 
inclusiva, na qual estes devem “ter como base da sua formação, inicial e 
continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhe-
cimentos específicos” (BRASIL, 2008), uma vez que uma formação que 
se desenvolva continuamente tende a ter cada vez, mais conhecimentos 
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sobre a educação especial, possibilitando que os profissionais atuem de 
forma significativa em uma educação na perspectiva inclusiva.

Embora Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva 
insira os alunos com necessidades educacionais especiais no sistema 
regular de ensino, tendo as mesmas condições de acesso e, principal-
mente permanência, esta se efetiva realizando atendimento educacio-
nal especializado de acordo com suas singularidades, buscando atingir 
o principal objetivo desse documento: participação e aprendizagem. 
No entanto, percebe-se que o documento não apresenta ações que 
garantam aquilo que é exposto, o que nos leva a pensar que se mate-
rializa uma educação inclusiva, mas não se busca meios para que ela 
seja efetivamente realizada nas instituições de ensino.

Como forma de resistência, de que maneira se narram as práti-
cas pedagógicas para a Educação dos Surdos nessa pesquisa? Podere-
mos trazer questões iniciais após as entrevistas a serem realizadas com 
os professores que atuam diretamente com esses alunos, buscando a 
partir dessas narrativas observar a subversão e resistência da educa-
ção de surdos nas escolas de Humaitá e se estas estão vinculadas ao 
que são expressos nos documentos legais ou não, o que nos permitirá 
entender o cenário educacional em que se encontram os alunos surdos 
no munícipio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com exposto nesse trabalho, temos tensionado no 
contexto do interior do Amazonas, as políticas educacionais voltadas 
para a educação de surdos e seus efeitos nas comunidades escolares 
de Humaitá-AM. Em que medida as políticas públicas educacionais 
voltadas a Educação de surdos se efetivam na prática pedagógica? 
Como os/as professores/as subvertem em suas práticas pedagógicas 
o distanciamento das políticas públicas para a educação de surdos 
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no contexto da escola pública? Diante destas problematizações é que 
pensamos as políticas educacionais para surdos no contexto de sub-
versão e resistência nas práticas pedagógicas dos professores.
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PLANO DE CARREIRA E  
PROFISSÃO DOCENTE

Anatália Dejane Silva De Oliveira 
Júlia Magalhães Lacerda 

RESUMO
O artigo aborda aspectos relevantes da regulamentação dos cargos e funções 
do magistério para a profissão docente, instituídos pela Resolução nº 2/2009, 
que fixou as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração 
dos profissionais do magistério da Educação Básica pública, com o seguinte 
problema: que orientações precisam ser destacadas nos planos de carreiras 
para atribuir sentido à constituição da identidade da profissão docente? Com 
o objetivo de refletir alguns aspectos da Resolução nº 2/2009 como indica-
ções relevantes na regulamentação de cargos e funções do magistério para 
a profissão docente, a metodologia se baseou em estudo bibliográfico com 
temáticas que compuseram o referencial teórico a partir da referida resolu-
ção, sendo elas: profissionais da educação e as funções do magistério da Edu-
cação Básica; apontamento de alguns princípios e diretrizes que sustentam 
a legalidade dos planos de carreira docente (NUNES; OLIVEIRA, 2017; LÜCK, 
2017; CONTRERAS, 2002; BRASIL, 1996). O estudo mostrou a importância dos 
planos de carreiras para a profissão docente, com destaque para aspectos 
que a resolução determina quanto ao reconhecimento de quem são as/os 
profissionais do magistério da Educação Básica; à obrigatoriedade de se cum-
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prir o piso salarial profissional nacional e o direito à formação continuada e 
ao desenvolvimento profissional.
Palavras-chave: Plano de Carreira. Profissão Docente. Profissionais da Edu-
cação Básica.

INTRODUÇÃO

No contexto do desenvolvimento profissional docente, o plano 
de carreira representa um instrumento político fundamental como 
direito à profissionalização docente no âmbito das políticas públicas. 
Neste texto, vamos destacar a partir da Resolução nº 2/2009 três 
aspectos importantes: a indicação de quem são os profissionais da 
educação, uma reflexão sobre três princípios que amparam os planos 
de carreira docente, articulado a algumas diretrizes desse marco regu-
latório estruturante na constituição do reconhecimento legal e social 
da profissão docente.

Plano de carreira e profissão docente consiste em uma temáti-
ca de estudo complexa, pois é constituída historicamente em relações 
estabelecidas no âmbito das políticas públicas educacionais. Essa 
discussão será realizada a partir da seguinte questão: que orientações 
precisam ser destacadas nos planos de carreiras para atribuir sentido 
à constituição da identidade da profissão docente? A metodologia se 
baseou em estudo bibliográfico com temáticas que compuseram o re-
ferencial teórico a partir da referida resolução, destacando a indicação 
de quem são profissionais da educação no magistério da Educação 
Básica; contextualizando sua atuação profissional a partir de alguns 
princípios e diretrizes que sustentam a legalidade dos planos de carrei-
ra docente. Essa dinâmica teve o objetivo de refletir alguns aspectos da 
Resolução nº 2/2009 como indicações relevantes na regulamentação 
de cargos e funções do magistério para a profissão docente no âmbito 
da Educação Básica.
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

A Resolução nº 2/2009, que se respalda na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), reconhece como profissionais 
do magistério da Educação Básica aquelas e aqueles que desempe-
nham atividades docentes e que dão suporte pedagógico em ativida-
des de direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação e coordenação educacionais.

Essa regulamentação específica reconhece a instituição das 
funções do magistério na Educação Básica estabelecidas na LDB/1996, 
indicadas a professoras/es e especialistas em educação, organizadas 
em quatro grupos específicos: exercício da docência, direção de escola, 
coordenação pedagógica e assessoramento pedagógico. Estas três últi-
mas funções só podem ser exercidas por profissionais com experiência 
docente. Assim,

São consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desempenho 
de atividades educativas, quando exercidas em estabe-
lecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, 
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico (BRASIL, 1996).

O reconhecimento da experiência docente como pré-requisito 
para se ocupar qualquer outra função do magistério representa uma 
grande conquista na história da profissionalização docente. Esse mar-
co protagoniza a constituição da identidade profissional daquelas/es 
que exercem o magistério, pois articulado a outras ações, pode fazer 
avançar o reconhecimento da profissão docente em cenários tratados 
por Nunes e Oliveira (2017) relacionados à “carência de valorização da 
profissão docente, ao desenvolvimento de capacidades profissionais e 



166COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

atitudinais que impactam diretamente sobre sua identidade profissio-
nal e sua relação com trabalho” (NUNES; OLIVEIRA, 2017, p. 70).

A figura 1, a seguir, ilustra a vinculação do exercício da docência 
como pré-requisito legal para a atuação de profissionais da educação 
nas demais funções do magistério.

Figura 1 – Relação entre as funções do magistério da Educação Básica.
Fonte: Elaborada pelas autoras.

A partir dos anos de 1990, incluindo a promulgação da LDB/1996, 
intensificaram-se em nosso país as produções acadêmico-científicas 
em torno do trabalho docência e, junto a ele em meio a um pluralismo 
epistemológico, trata-se, também, da complexidade de questões que 
envolvem a identidade e o desenvolvimento profissional.
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Os docentes vivem hoje, e desde há muito, uma crise 
de identidade que se tem visto refletida numa patente 
situação de mal estar e, mais recentemente, em agudos 
conflitos em torno de seu estatuto social e ocupacional, 
dentre os quais a polêmica salarial tem sido apenas a 
parte visível do iceberg (ENGUITA, 1991, p. 41).

A esse conjunto, tem-se problematizado e aprofundado estu-
dos acerca dos saberes que são considerados necessários ao exercício 
da docência. Entre tantos estudos, Pimenta e Anastasiou (2002), 
apresenta uma contribuição importante que delimita quatro saberes 
específicos que são estruturantes para o exercício da docência. O 
primeiro, consiste nos saberes da experiência profissional, em que 
as vivências docentes na realização de atividades de ensino junto a 
estudantes e outras/os colegas de diferentes etapas e modalidades 
da Educação Básica têm, essencialmente, um valor muito significativo 
para a profissão docente. Experiência é conhecimento, é vivência, é 
partilha, é produção histórica e cultural refletida e (re)significada no e 
pelo trabalho profissional realizado no magistério. Para a autora, o se-
gundo saber necessário à docência faz referência aos saberes da área 
de conhecimento, constituindo-se no conjunto de informações especí-
ficas que compõem a natureza científica e epistemológica. O terceiro 
saber diz respeito aos saberes pedagógicos e didáticos, relacionados 
à prática educativa e as articulações do fazer didático em situações 
sociais de desenvolvimento escolar.

O trabalho docente constitui, portanto, um exercício multirre-
ferencial produzido em dimensões políticas, sociais, culturais, éticas, 
estéticas, científicas etc. Nessa compreensão, as funções do magistério 
direção de escola, coordenação pedagógica e assessoramento peda-
gógico são extensões do exercício da docência. A primeira consiste 
na atividade da docência que se responsabiliza pela gestão do fun-
cionamento administrativo, pedagógico e financeiro da escola em um 
ambiente de parceria e participação coletiva. A esse respeito,
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Os gestores escolares, constituídos em uma equipe de 
gestão, são os profissionais responsáveis pela organi-
zação e orientação 59 administrativa e pedagógica da 
escola, da qual resulta a formação da cultura e ambiente 
escolar, que devem ser mobilizadores e estimuladores do 
desenvolvimento, da construção do conhecimento e da 
aprendizagem orientada para a cidadania competente. 
Para tanto, cabe-lhes promover a abertura da escola e 
de seus profissionais para os bens culturais da sociedade 
e para a sua comunidade (LÜCK, 2017, p. 22).

A coordenação pedagógica é o trabalho responsável pela 
articulação das atividades de ensino realizado em parceria com as/
os professoras/es, produzindo a escola como um espaço de formação 
continuada, movimentada pelas ações de investigação, de planeja-
mento, avaliação e autoavaliação.

A Supervisão carregou, historicamente, um caráter bu-
rocrático e administrativo, a função de fiscal do trabalho 
docente ou inspetor. Em decorrência das transformações 
na educação, a função também se refez e, na mudança 
de supervisor para coordenador pedagógico, passou-se 
a buscar uma nova identidade profissional: a de forma-
dor, articulador e organizador das ações pedagógicas 
(LINS, 2016, p. 16).

Já a função de assessoramento pedagógico é um trabalho re-
alizado por profissionais externo aquela instituição de educação que 
tem a responsabilidade de conhecer pela investigação sistemática a 
complexidade ali presente e, a partir desse conhecimento, aconselhar, 
interpretar, mediar, orientar e/ou conduzir processos que possam re-
solver situações que se encontram em contextos de embates, disputas 
ou problemáticas diversas. Sendo assim, o assessoramento pedagógico 
consiste em uma ação importante aos profissionais e gestores que de-
mandam de apoio para a condução de atividades que visem à melhoria 
do trabalho. Tratando da questão, ressaltamos que:
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[...] a atividade de assessoramento educacional, para 
ser efetiva, deve nascer de uma atitude de colaboração, 
de construção mútua dessa prática entre assessor e 
assessorado. Diferente de outras práticas sociais de 
assessoramento [...], a questão aqui não é recorrer a 
um especialista para que resolva um problema para nós, 
ou para que tome decisões por nós quando não temos 
conhecimento ou critério suficiente. Tal como é enten-
dida aqui, o assessoramento implica uma verdadeira 
atividade de cooperação e de trabalho conjunto entre 
assessores e assessorados na definição e na resolução 
de problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem 
ou, em um sentido mais geral, à educação (MONEREO; 
POZO, 2007, p. 14-15).

Não é demais destacar que todas as funções do magistério pre-
cisam ser exercidas em um ambiente de gestão democrática e partici-
pativa, no qual a autonomia profissional é princípio de organização e 
implementação das ações ali desenvolvidas. Educação é prática social 
e, sendo assim, produz significado a partir das atividades humanas que 
são criativas e transformadoras. Por isso, os planos de carreira são tão 
importantes como política pública educacional.

ALGUNS PRINCÍPIOS QUE DEFINEM PLANOS DE CARREIRA 
DOCENTE NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

A Resolução nº 2, de 2009, apresenta treze princípios neces-
sários à composição dos planos de carreira do magistério, dos quais 
destacamos três. O primeiro, consta o seguinte:

Reconhecimento da Educação Básica pública e gratuita 
como direito de todos e dever do Estado, que a deve 
prover de acordo com o padrão de qualidade estabele-
cido na Lei nº 9.394/96, LDB, sob os princípios da gestão 
democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, 
a diversidade cultural e a prática social, por meio de 
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financiamento público que leve em consideração o 
custo-aluno necessário para alcançar educação de 
qualidade, garantido em regime de cooperação entre 
os entes federados, com responsabilidade supletiva da 
União (BRASIL, 2009).

Esse princípio faz compreender que a educação é um direito de 
todo e qualquer cidadão e é do Estado essa responsabilidade. Ao que 
se estabelece a legislação educacional brasileira, a educação promove 
processos formativos para que o indivíduo viva em sociedade, pre-
para-o para o exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Sendo 
assim, as atividades de ensino na escola pública como espaço público 
devem assegurar o direito à educação a todas as pessoas, assegurando 
os princípios da gestão democrática, de conteúdos que valorizem o 
trabalho, a diversidade cultural e a prática social.

Além do financiamento estatal, esse compromisso público se 
faz pela garantia do regime de cooperação entre os entes federados, 
com responsabilidade supletiva da União, zelando pelos direitos das/
os profissionais da educação, reconhecendo-as/os como trabalhado-
ras/es que assumem compromissos de vital importância na sociedade 
a partir das funções do magistério que se colocam na linha de frente 
de promover a educação escolar.

O princípio estabelecido na Resolução nº 2, de 2009, refe-
rente ao instituído no inciso IV determina que o “reconhecimento 
da importância da carreira dos profissionais do magistério público e 
desenvolvimento de ações que visem à equiparação salarial com ou-
tras carreiras profissionais de formação semelhante”. Esse princípio, 
imputa a necessidade pelo reconhecimento social da carreira docente 
como um trabalho que precisa ser valorizado, especialmente, porque 
vivemos em um país que desvaloriza o exercício do magistério e, em 
consequência disso, são determinadas condições sociais de (des)
prestígio social pelas profissões de modo geral, a de docente, por 
exemplo é demarcada por baixo salário baixo, falta de autonomia, 
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frágeis condições de trabalho, falta de autonomia, frágeis políticas de 
formação continuada etc. São questões que a sociedade, precisa atuar 
para desconstruir, de modo a mobilizar profissionais da educação para 
que não sejam, elas/es próprias/os, as pessoas que vão desvalorizar o 
exercício profissional no âmbito do magistério.

Em função disso é relevante destacar o que:

O reconhecimento da significação social e política da 
intervenção educativa se transforma por vezes em 
práticas de oposição e em ações estratégicas que am-
pliam o significado da prática profissional do ensino. 
Já não estamos falando do professor ou da professora, 
isolados em sua sala de aula, como forma de definir o 
lugar de sua competência profissional, mas da ação co-
letiva e organizada e da intervenção naqueles lugares 
que restringem o reconhecimento das consequências 
sociais e políticas do exercício profissional do ensino 
(CONTRERAS, 2002, p. 82).

Por isso, as políticas públicas educacionais precisam ser elabo-
radas, implementadas e avaliadas de modo a enriquecer os processos 
educativos com ações que destaquem a importância do papel das/os 
profissionais do magistério e o reconhecimento das entidades cole-
tivas que as/os representam. Professor/a não é unitário. Professor/a 
é coletivo. É uma categoria profissional constituída socialmente com 
lócus e funções de atuação definidas legalmente. É relevante o que 
dizem Nunes e Oliveira (2017, p. 77) “ou seja, a autonomia que tais 
políticas conferem aos professores é muito diferente daquela desejada 
por eles e demarcada pelos sindicatos que os representam”.

Dessa forma, realçar a necessidade de reconhecimento da 
carreira docente é criar mecanismos que contextualizam e dão mo-
vimento aos direitos impressos em documentos legais. Ou seja, esse 
reconhecimento precisa estar nas ações da gestão pública, cotidiano 
das escolas e na vida em sociedade. Pois, ainda que determinado juri-
dicamente, não há ainda o reconhecimento do exercício da profissão 
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docente na prática social. Por isso, destacamos o princípio expresso no 
inciso VII da Resolução nº 2, de 2009, trata do seguinte:

Jornada de trabalho preferencialmente em tempo 
integral de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, 
tendo sempre presente a ampliação paulatina da parte da 
jornada destinada às atividades de preparação de aulas, 
avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, 
contatos com a comunidade e formação continuada, 
assegurando-se, no mínimo, os percentuais da jornada 
que já vêm sendo destinados para estas finalidades pelos 
diferentes sistemas de ensino, de acordo com os respecti-
vos projetos político-pedagógicos (BRASIL, 2009).

A jornada de trabalho é uma questão muito importante já que 
delimita, para além das condições físicas e material, o tempo que a/o 
profissional tem ao seu dispor para o exercício de seu trabalho. No en-
tanto, quando se trata da profissão docente, uma vez que esse direito 
não é respeitado, já que a/o profissional, muitas vezes, trabalha em 
mais de uma escola e, portanto, mantém-se no exercício da docência 
em finais de semana preparando aula, provas, corrigindo atividades e 
atendendo outras demandas requeridas pela própria escola.

Novas responsabilidades têm sido assumidas pelas/os profes-
soras/es que as/os sobrecarregam e diminuem as possibilidades de 
participarem, inclusive, de programas de formação continuada. Essa 
mudança se esbarra, na maioria das vezes, no controle da profissão 
docente pela definição de pouca rentabilidade financeira, assim a pro-
fissão docente não conquista um status social como outras carreiras 
em que as/os profissionais têm a mesma formação.

Nessa problemática, a jornada de trabalho seja integral ou 
parcial, ainda se constitui um desafio para o exercício da atividade 
docente. A necessidade de se buscar um salário mais digno, produz 
desdobramentos das atividades docentes de um/a mesmo/a profissio-
nal em mais de uma escola, fenômeno que implica na intensificação 
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do trabalho e na qualidade de vida das pessoas que assumem o ma-
gistério como profissão. Essa é uma problemática histórica. Como dito 
anteriormente, a jornada de trabalho docente se estende às atividades 
exercidas na escola, pois envolve outras ações como de “preparação de 
aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos 
com a comunidade e formação continuada”, conforme estabelecido na 
referida resolução. Por isso,

Os professores precisam, eles próprios, perceber e 
compreender a necessidade de formação. Além disso, 
é a partir de suas percepções que se podem extrair os 
referenciais para pensar as políticas e os processos de 
desenvolvimento profissional docente (NUNES; OLIVEI-
RA, 2017, p. 73-74).

Nesse contexto, são diversos e complexos os compromissos es-
colares a serem exercidos, demando consciência profissional de quem 
exerce as atividades de docência, considerando, sobretudo, a necessi-
dade permanente de busca por melhores condições de trabalho e de 
remuneração. Isto significa dizer reiterar que o trabalho docente não 
se resume às atividades realizadas somente na escola, pois se estende 
a outros lugares e outros tempos gerando, inclusive, desgastes físicos, 
emocionais, psicológicos.

Não é demais afirmar que é comum um/a docente precisar tra-
balhar em duas ou mais instituições de educação. Essa condição gera 
demandas em dobro em função das múltiplas realidades que compõem 
os contextos da educação escolar. Sendo assim, buscar ampliar a jor-
nada de trabalho docente em uma mesma escola e sendo dignamente 
remuneradas/os, é o propósito do estabelecido na legislação que fixa 
as diretrizes para os planos de carreira do magistério, ato político que 
atribui à educação escolar um contexto de valorização profissional.
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DIRETRIZES ORIENTADORAS DOS PLANOS DE CARREIRA 
DOCENTE

Além dos princípios trazidos aqui, a Resolução nº 2, de 2009, 
estabelece diretrizes como conjunto de procedimentos obrigatórios a 
constar nos planos de carreira. Uma delas se refere a “fazer constar 
nos planos de carreira a natureza dos respectivos cargos e funções dos 
profissionais da educação”.

A especificação de cargos e funções obriga os sistemas de 
ensino a organizarem a carreira docente, criando regulamentação e 
atribuindo legitimidade ao processo de profissionalização docente. O 
que implica em se responsabilizar por políticas de formação inicial e 
continuada, por condições adequadas de trabalho, por salários dignos, 
por valorização social da autoridade docente, resultando no reconhe-
cimento dos “[...] objetivos do professor, da escola e dos sistemas 
educacionais como um todo voltados para a melhoria da qualidade da 
aprendizagem pelos estudantes” (NUNES; OLIVEIRA, 2017, p. 78).

Ao especificar e regulamentar cargos e funções do magistério, o 
plano de carreira declara os direitos das/os profissionais da educação, 
incluindo o cumprimento do piso salarial profissional nacional, obrigan-
do o gestor a atualizar o valor da remuneração docente, anualmente. 
Ademais, ressalta-se o papel do Ministério da Educação na orientação 
para a elaboração de plano de carreira, cargos e remuneração, indican-
do que é preciso fazer a distinção entre as possibilidades de funções 
profissionais, considerando a ocupação do trabalho pela/o professor/a 
como cargo único para o ingresso na carreira do magistério.

Diante disso, segundo esse entendimento, primeiro se definiu o 
cargo e, por conseguinte, especifica as funções que o ocupante do car-
go docente pode exercer, apontando para uma trajetória que precisa 
ser valorizada com o tempo de experiência e qualificações adquiridas 
ao longo da carreira. Nesse sentido, é importante destacar a diretriz 
que estabelece:
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Determinar a realização de concurso público de provas 
e títulos para provimento qualificado de todos os cargos 
ou empregos públicos ocupados pelos profissionais do 
magistério, na rede de ensino público, sempre que a va-
cância no quadro permanente alcançar percentual que 
possa provocar a descaracterização do projeto político-
-pedagógico da rede de ensino, nos termos do Parecer 
CNE/CEB nº 9/2009, assegurando-se o que determina o 
artigo 85 da Lei nº 9.394/96, o qual dispõe que qualquer 
cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir 
a abertura de concurso público de provas e títulos para 
cargo de docente de instituição pública de ensino que 
estiver sendo ocupado por professor não concursado, 
por mais de seis anos (BRASIL, 2009, p. 41).

A realização de concurso público, de provas de títulos tem a 
finalidade de assegurar equidade e justiça social para o ingresso na 
carreira docente, garantido mesmas oportunidades, ainda que em 
diferentes condições de igualdade. No entanto, a equidade não se 
concretiza, entre outros fatores, por determinações de trajetórias 
escolares e de vida construídas em desiguais contextos sociais, econô-
micos e políticos.

Nesse sentido, torna-se importante mencionar o lugar de 
destaque que a formação precisa ocupar nos planos de carreira. A for-
mação, inicial e continuada, é o principal motor do desenvolvimento 
profissional. A Resolução nº 2, de 2009, não é omissa em relação a essa 
questão, pelo contrário, ela destaca a necessidade de:

Prover a formação dos profissionais da educação, de 
modo a atender às especificidades do exercício de suas 
atividades, bem como aos objetivos das diferentes eta-
pas e modalidades da Educação Básica, sob os seguintes 
fundamentos: a) sólida formação inicial básica, que pro-
picie o conhecimento dos fundamentos de suas compe-
tências de trabalho; b) associação entre teorias e práti-
cas, mediante estágios supervisionados, capacitação em 
serviço e formação continuada; c) aproveitamento da 
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formação e experiências anteriores, em instituições de 
ensino e em outras atividades; d) aos educadores já em 
exercício, período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, a ser realizado durante a jornada de trabalho 
do profissional da educação (BRASIL, 2009).

A diretriz é bem direta quanto à questão da formação da/o 
professor/a, aspecto que diversos autores tratam como o principal 
ponto que requer mudança da sociedade, especialmente, para acom-
panhar o avanço tecnológico das informações nas variadas áreas de 
conhecimento. Assim, os planos de carreira devem definir princípios, 
fundamentos, procedimentos e recursos para permanentes programas 
de formação continuada, tomando o exercício da docência e as funções 
do magistério como referência.

A profissão docente requer um/a profissional com sólida for-
mação e em processo contínuo de aperfeiçoamento e qualificação. 
Esse movimento se dá pela articulação das instituições de Educação 
Básica com a universidade, pois é nessa instituição que a/o profes-
sor/a compreende seu papel político e fortalece sua consciência 
histórica no exercício profissional. Um dos principais papéis da/o 
professor/a é atuar na busca de seus direitos profissionais no âmbito 
do exercício do magistério.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações destacadas no artigo demonstram a impor-
tância política dos planos de carreiras como instrumento jurídico de 
regulamentação da profissão docente, definindo cargos e funções do 
magistério na Educação Básica que reconhecem e valorizam o exercí-
cio da docência como trabalho de professoras/es e especialistas em 
educação, para atuarem na docência, gestão de escola, coordenação 
pedagógica e assessoramento pedagógico.
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Nessa organização da carreira, definiu-se uma política pública 
voltada para o desenvolvimento profissional que toma como referên-
cia central a formação (inicial e continuada) e a obrigatoriedade do 
piso salarial profissional nacional no âmbito dos sistemas de ensino. 
Por isso, a profissão docente é exercida com base no plano de carreira 
como um direito profissional!
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo articular reflexões sobre a situação 
enfrentada pelos profissionais da educação, que se enquadram no regime 
contratual do Processo Seletivo Simplificado (PSS), em 2020. Nesta direção, 
indicamos alguns apontamentos relacionados à legislação vigente em seu 
aspecto jurídico conforme a Lei Complementar 108 do estado do Paraná, 
tecendo reflexões acerca dos meandros que circundam a efetivação do PSS, 
bem como a contextualização da trajetória dessa forma de contratação. Em 
vista disso, o estudo é de natureza qualitativa e utilizamos como procedimen-
to metodológico a pesquisa bibliográfica e documental com a finalidade de 
evidenciar a contratação precarizado dos professores e os desdobramentos 
oriundos da greve, como forma de protesto as imposições do governo esta-
dual. Observamos que o cenário aflige inúmeros professores no Paraná, pois 
vivenciam cotidianamente movimentos truculentos e ameaçadores as suas 
profissões, por meio da intensificação de contratos precários, redução de 
hora atividade, diminuição no número de aulas, sucateamento das salas de 
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aula e agora por uma prova aplicada presencialmente em uma pandemia glo-
bal. Entendemos que a educação pública caminha para um processo amplo 
de desvalorização dos docentes que constantemente reivindicam a garantia 
de melhores condições de trabalho e lutam pelos seus direitos conquistados.
Palavras-chave: Desvalorização Docente. Professores Temporários. Processo 
Seletivo Simplificado.

INTRODUÇÃO

Viver é tomar partido. Quem vive verdadeiramente não pode 
deixar de ser cidadão e de tomar partido (GRAMSCI, 2020, p. 84). A 
partir dessa afirmação de Antonio Gramsci1 iniciamos algumas con-
siderações acerca das adversidades passadas pelos profissionais da 
educação, com enfoque no Processo Seletivo Simplificado (PSS) no 
Estado do Paraná em 2020.

A valorização docente é uma pauta constante na agenda de luta 
dos profissionais da educação, devido aos inúmeros ataques que são 
realizados cotidianamente pelas políticas elaboradas e implementadas 
pelo Estado. Tais políticas refletem salários baixos, contratos fragiliza-
dos, retirada de direitos previstos nas legislações, falta de condições 
básicas para o exercício da profissão, reconhecimento social baixo em 
relação ao alto nível de responsabilidade e burocratização demasiada.

A contratação do PSS possibilita a redução das despesas esta-
tais com pagamento de pessoal, em consonância com as tendências 
neoliberais de minimização de gastos nas áreas sociais, porém os 
trabalhadores são severamente impactados, tendo suas contratações 

1  Antonio Gramsci nasceu em 23 de janeiro de 1891, em Ales, e faleceu em 37 de 
abril de 1937. Foi o fundador do partido comunista da Itália, sendo um dos grandes 
teóricos da linha marxista. Devido às limitações de tempo e de compreensão, vista a 
extensão e as dificuldades de interpretação de sua obra, os Cadernos do cárcere, 
escritos pelo autor, veja mais informações em: http://www.artnet.com.br/gramsci/
arquiv79.htm. Acesso em: 19 mar. 2021.

http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv79.htm
http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv79.htm
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preconizadas, assim como suas condições de trabalho, o que incide 
negativamente sobre suas vidas e carreiras.

É possível vislumbrar um distanciamento entre um discurso que 
visa o enaltecimento da educação para a construção de uma sociedade 
melhor e a desvalorização da prática pedagógica, “quer através do 
tratamento precário que o Estado lhe reserva, vide os salários dos pro-
fessores, quer porque através da crise de emprego e das modificações 
do trabalho o diploma deixou de ser um salvo-conduto para uma vida 
melhor” (CODO, 1999, p. 294).

A condição de trabalho dos professores tem se revelado como 
um dos grandes desafios a serem enfrentados constantemente pelos 
docentes, devido à escassez de recursos financeiros, infraestrutura 
inadequada e carga horária excessiva. O PSS está regulamentado pela 
Lei Complementar 1082 que, “Dispõe sobre a contratação de pessoal 
por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos órgãos da Administração Direta e 
Autárquica do Poder Executivo” (PARANÁ, 2005, p. 1).

Todavia as condições de trabalho dos professores contratados 
sob este regime para as escolas da rede estadual do Paraná tendem a 
ser insatisfatórias, pois, são designados para um trabalho fragmentado, 
sendo a divisão da carga horária das aulas ministradas fracionada em 
diversas instituições escolares, assim precarizando significativamente 
o trabalho docente.

Destacamos que neste modo de contrato e trabalho há um sen-
timento de perda da autonomia do professor e de não pertencimento 
a um único local de trabalho, devido a fragmentação de carga horária 
em distintas escolas, bem como, a pouca socialização e geração de 
vínculos sociais e profissionais com a equipe escolar e corpo discente, 
colaborando para a formação da figura do professor descolado dos 
objetivos da escola e afastado da comunidade escolar e dos alunos. 

2  Disponível em: https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2015/08/161.pdf. 
Acesso em: 19 mar. 2021.

https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2015/08/161.pdf
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Entretanto, apesar dos fatores mencionados, em virtude da 
instabilidade e rotatividade profissional nesta forma de regime, o 
professor temporário tende a ter condições de trabalho precarizadas 
quando comparado com as condições de trabalho dos profissionais 
efetivos, apesar da realização de atividades pedagógicas semelhantes 
na escola. Esta forma de contrato por prazo determinado sob regime 
PSS, disserta sobre um meio de contratação desfavorável para o pro-
fessor temporário, já que independentemente do tempo de serviço a 
hora aula tem o mesmo valor.

Nesse viés, evidenciamos o inciso 1§ que assinala sobre o cenário 
de contratação dos professores, em situações de “[...] exclusivamente 
para suprir a falta de docente e servidores de carreira decorrente de 
aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento para 
capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas” e ainda 
na “[...] vacância ou insuficiência de cargos, será realizada pelo prazo 
suficiente à criação ou ampliação de cargos, realização do respectivo 
concurso público e desde que inexistente concurso público em vigência 
para os respectivos cargos” (PARANÁ, 2005, p. 1).

Dessa forma, o professor efetivo dispõe de um plano de carreira 
representado pelo cargo único de provimento efetivo, estruturado em 
seis níveis, sendo cada um deles composto por onze classes conforme 
a Lei Complementar nº 103/043. Via este plano, pode haver promo-
ção e progressão4 de acordo com a quantidade de cursos e tempo de 
serviço durante a carreira, sendo a promoção conforme art. 11 “[...] a 
passagem de um nível para outro, mediante titulação acadêmica na 
área da educação, nos termos de resolução específica, ou certificação 
obtida por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE” 
(PARANÁ, 2004), e o processo de progressão de acordo com o art. 14.

3  Disponível em: https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=i-
niciarProcesso&codAto=56184&codItemAto=434917. Acesso em: 19 mar. 2021. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=56184&codIte
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=56184&codIte
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No Estado do Paraná, por decisão do governador Ratinho Júnior 
(PSD) a promoção e progressão dos planos de carreiras para profissio-
nais efetivos estão suspensas. A decisão foi publicada no Diário Oficial 
da União em novembro de 2020, porém neste mesmo mês, autorizou 
a progressão e promoção na carreira de diferentes setores do funcio-
nalismo somente para profissionais da linha de frente do combate da 
covid-19.

[...] é a passagem do Professor de uma Classe para 
outra, dentro do mesmo Nível, e ocorrerá mediante a 
combinação de critérios específicos de avaliação de 
desempenho, com normas disciplinadas mediante lei, 
e participação em atividades de formação e/ou qualifi-
cação profissional relacionadas à Educação Básica, bem 
como à formação do Professor e à área de atuação, nos 
termos de resolução específica (PARANÁ, 2004).

Neste viés, salientamos a participação do governo estadual, 
enquanto órgão responsável pelas ações e políticas públicas, visto 
que, representam um conjunto de atos desencadeados pelo Estado, 
com escopo de atender determinados setores da sociedade, ou seja, 
entende-se por políticas públicas o conjunto de atos, planos, metas e 
programas do Estado. Deste modo, aproximando-se do nosso objeto 
de estudo, entende-se a atuação do Estado enquanto políticas públicas 
pautadas em uma visão neoliberal, visando o desmantelamento dos 
setores públicos.

Na esfera educacional, as políticas públicas orientam-se 
mediante decisões advindas do governo do estado nas questões de 
gestão escolar, infraestrutura, materiais de ensino, formação e quali-
ficação docente, contratação de profissionais da educação conforme 
crescimento da demanda, valorização profissional do professor, dentre 
outras (LINO, 2012, p. 2).

Nesta direção, ancorado em Gil (2002, p. 17) compreendemos 
a pesquisa como o “o procedimento racional e sistemático que tem 
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como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propos-
tos”. Dessa forma, o estudo foi de natureza qualitativa, ou seja, visou 
explorar as características dos indivíduos e cenários que não podem 
ser simplesmente descritos numericamente (MOREIRA; CALEFFE, 
2006). Quanto aos procedimentos metodológicos realizamos uma 
revisão bibliográfica e documental, visto que utilizamos notícias, pe-
riódicos e pesquisas já realizadas, bem como, leis que regulamentam 
esse regime.

O trabalho visa a reflexão diante da situação dos professores 
contratados, e a discussão acerca do movimento de precarização e 
desvalorização do profissional docente no Estado do Paraná diante 
da abertura do edital nº 47/20204, que visa à contratação temporária 
para o exercício das funções de Professor e de Professor Pedagogo. No 
próximo tópico tecemos algumas reflexões acerca dos meandros que 
circundam a efetivação do PSS. Para isso contextualizamos brevemente 
a trajetória dessa forma de contratação e seguimos para os aspectos 
jurídicos, conforme a Lei Complementar nº 108 do Estado do Paraná. 
Ademais, abordamos sobre os desdobramentos da greve na visão dos 
trabalhadores e em contraponto o posicionamento do governo.

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO SIMPLIFICADO NO 
ESTADO DO PARANÁ

Os profissionais da educação constantemente precisam reivin-
dicar seus direitos em lutas permeadas de conflitos, os quais exigem 
dos trabalhadores, dos sindicatos que representam seus interesses e 
da própria sociedade civil novas formas de organização, buscando a ga-
rantia de melhores condições de trabalho, de estabilidade profissional, 
formação continuada e condições dignas de atuação em sala de aula.

4  Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1yQODCwI6ZACpyYL1lMZgqZ0ZAG
XlnUTw/view.
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O professor temporário no regime do PSS possui contrato em-
pregatício de um ano5, ao fim deste prazo encerra-se o contrato e se 
fizer necessário tende a ser prorrogado. Estes desdobramentos burlam 
a legislação vigente, pois prorroga legalmente o prazo estabelecido, 
visto que há uma grande demanda para abertura de vagas de trabalho 
efetivas por meio de concursos públicos, apesar de a constituição 
vigente estabelecer em seu art. 37, inciso 2§:

[...] que a investidura em cargo ou emprego público 
exige aprovação prévia em concurso público, o inciso IX 
permite a realização de contratações atípicas, a fim de 
atender à necessidade temporária de excepcional inte-
resse público, por período que não ultrapasse o limite 
máximo de dois anos (FERREIRA; ABREU, 2014, p. 133).

Neste contexto, a desvalorização docente é pautada na desres-
ponsabilização do Estado com a educação pública, em desencontro 
com a Constituição de 1988 a respeito do vínculo empregatício do 
PSS por meio de contratos temporários, ultrapassando a quantidade 
de professores efetivos/concursados. Não correspondendo às dispo-
sições contidas na legislação por tratar de um número expressivo em 
decorrência da priorização da contratação temporária por diversos 
mandatos governamentais consecutivos, resultando em uma forma 
contratual prejudicial ao professor temporário, pois, não desfruta de 
benefícios e direitos que os professores estatutários usufruem apesar 
de nas escolas públicas trabalharem lado a lado.

Nesse viés, a Lei Complementar nº 108, de 18 de maio de 2005, 
sancionada pelo governador Roberto Requião em 2005, viabiliza a 
forma de contratação via PSS com a finalidade “atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público”, entretanto essa prática 

5  O Processo Seletivo Simplificado (PSS) é realizado anualmente, podendo ser 
prorrogado por mais um ano, ou seja, pode acontecer de um a dois anos. Em anos 
anteriores as provas eram realizadas de forma gratuita, cujos critérios de seleção e 
classificação sempre foram as provas de título e a comprovação do tempo de serviço.
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tem sido naturalizada desde 2005, déficit provocado pela falta de con-
tratação por meio de concurso público.

Aquilo que era para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público torna-se regra, prática 
absolutamente normal por parte do Estado. Ao tornar 
se normal não há porque implementar ações coletivas 
para mobilização, discussão, questionamento e embates 
em relação ao quadro que está instalado e que vem se 
consolidando ano a ano [...]. É certo que essa forma 
de contrato se apresenta como opção interessante ao 
contratante, no caso o Estado, já que sem aumentar o 
número de servidores públicos efetivos mantém em 
funcionamento a instituição pública. Isto diz respeito ao 
estabelecimento do propalado Estado Mínimo brasileiro 
(VIEIRA; MACIEL, 2011, p. 160).

A ideia principal é que tudo o que é privado tem um funciona-
mento adequado e gera qualidade e competição. A necessidade de pri-
vatizar diversos setores públicos é o que fez com que o cargo de agente 
I e II, antes contratados também pelo regime PSS, que era suprindo nas 
escolas nos cargos de merendeira, serviços gerais e administrativos, 
fossem extintos6 a partir da Lei Ordinária n. 20.199/2020, de autoria do 
governador Ratinho Junior, e possibilita a terceirização dos cargos das 
escolas da rede pública estadual.

No ano de 2020 o governo contratou a empresa Cebraspe7 pela 
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed/PR), com o ob-
jetivo de aplicar uma prova aos professores inscritos no PSS, realizado 
forma presencial em plena pandemia, contribuindo para a aglomera-

6  A APP Sindicato alega que os cargos não podem ser extintos, já que estes, constam na 
Constituição federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que reconhecem 
esses/as trabalhadores/as como “profissionais da educação escolar básica”.
7  O Cebraspe é uma empresa especializada na aplicação de avaliações, seleções, 
concursos e certificações de pessoas, considerada a melhor banca mais justa e 
transparente e com as melhores provas. Disponível em: https://www.cebraspe.org.
br. Acesso em: 19 mar. 2021.

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=234285&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.5.2020.19.23.38.352
http://www.cebraspe.org.br/
http://www.cebraspe.org.br/
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ção e o contágio pelo novo vírus, ou seja, colocando em risco a vida 
dos educadores. O edital visa o preenchimento de 4 mil vagas a serem 
contratadas ao longo do período de vigência do processo seletivo, di-
vididas entre os 32 núcleos regionais de educação, com possibilidade 
de ampliação de acordo com a necessidade de substituição na Rede 
Estadual de Educação (PARANÁ, 2020).

Segundo a APP Sindicato (2020), mais de 20 mil professores e 
professoras da rede pública estadual trabalham pelo regime previsto 
no PSS, com uma remuneração salarial precária e a validade de ape-
nas um ano, não garantindo carreira e possibilitando a demissão do 
profissional a qualquer momento. Agravante a esse cenário o novo 
edital viabiliza a realização da prova escrita, antes não realizada, com 
pagamento de taxa de inscrição, outrora não cobrado e ainda exigindo 
que a realização da prova seja presencial, aspecto esse que se torna 
ainda mais violento o cenário devido ao fato de que estamos em plena 
pandemia global.8

Nessa conjuntura, grandes movimentos dos profissionais da 
educação foram realizados, visto que representa um grande retrocesso 
e precarização na carreira docente e com grandes reflexos no campo 
da Educação Básica. Em uma moção de repúdio para a revogação do 
edital, o Deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Tadeu 
Veneri apontou sobre a inexistência de diálogo com a categoria e evi-
denciou a importância da revogação do edital em questão. Destacando 
em seu relato a realização do processo seletivo em meio à crise no 
setor de calamidade pública do país com número elevado de inscrições 
totalizando 12 mil inscritos, nas palavras do Deputado “como é que 
se faz uma prova para este número de pessoas inscritas em plena 

8  A Organização Mundial de Saúde expediu no dia 30 de janeiro do ano de 2020, 
divulgou um anúncio sobre um surto virótico, em âmbito global, do Sars-CoV-2, 
vírus causador da doença covid-19, conhecida popularmente por novo Coronavírus, 
tornando essa questão como trato de saúde pública e, declarando, estado de 
calamidade pública no dia 11 de março do respectivo ano (OMS, 2020).
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pandemia? É um contrassenso e um desrespeito do governo para com 
os professores e professoras do nosso estado” (VENERI..., 2020, s.p.).

O Ministério Público do Paraná recomendou a suspensão da 
prova do PSS para a contratação de professores temporários, a qual 
foi realizada no dia 13 de dezembro para mais de 47 mil inscritos, con-
gregando “[...] condições de expor a perigo de contágio ou de infecção 
não apenas candidatos, colaboradores, fornecedores, mas também a 
comunidade em geral [...]” (MPPR, 2020, s.p.).

Como forma de manifestação contrária a esse processo bárbaro, 
os profissionais da educação iniciaram diversas demonstrações desfavo-
ráveis nas redes sociais, nas ruas e por último como acontecimento de 
destaque, a ocupação da Assembleia Legislativa do Paraná e posterior-
mente a greve de fome realizada em frente ao Palácio do Iguaçu com 
cerca de 49 trabalhadores da educação. A greve de fome durou oito 
dias. Salientamos que foram 174 horas de resistência e enfrentamento e 
encerrada devido ao avanço da pandemia, e o aumento significativo do 
número de casos e mortes na capital paranaense, visto que a fragilidade 
imposta ao organismo dos manifestantes pela ausência de alimentação, 
poderia ser um condicionante para a contaminação.

Segundo o jornal on-line Brasil de Fato, o presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindi-
cato) Hermes Silva Leão, um dos grevistas e autor de críticas diárias 
contra o governador Ratinho Jr, assevera sobre a condução e postura 
dos profissionais da educação durante a greve “[...] nossa postura foi 
muito afirmativa de defesa da vida, do isolamento social, a ocupação 
de uma noite na Assembleia aconteceu justamente pelo não diálogo 
do governo, os ataques e a questão do desemprego [...]” (CARRANO, 
2000, s.p.).

O Governo do Estado informou que retomou a negociação com 
as lideranças da APP-Sindicato, após a desocupação da Assembleia 
Legislativa do Paraná em respeito ao processo democrático da situa-
ção, porém, a reunião entre os representantes da APP Sindicato e o 
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governador Ratinho Jr. terminou sem um acordo perante a realização 
do PSS. Ainda que sem o acordo, os sindicalistas compreenderam a 
abertura da mesa de negociações como um avanço na tentativa de 
retirar a prova do PSS. A Seed aponta que “sempre esteve aberta ao 
diálogo com os representantes dos professores”, e ainda que o “não 
negocia com sindicato que não respeita as instituições democráticas”.

A Central Única dos Trabalhadores – CUT, por meio da delibera-
ção da Direção Executiva Nacional, manifestou o seu apoio à luta dos 
trabalhadores da educação do estado do Paraná e repudiou a intransi-
gência e insensibilidade do governador Ratinho Jr. (PSD) e do Secretário 
de Educação Renato Feder. De acordo com as informações da APP Sindi-
cato, esse momento de greve foi pautado também em outras frentes já 
reivindicadas pelos profissionais da educação ao longo dos anos,

[...] reivindicam a realização de concurso público, o can-
celamento do processo de terceirização de funcionários 
(as) de escola, a prorrogação dos contratos desses (as) 
profissionais contratados (as) pelo regime PSS, paga-
mento do salário mínimo regional e das promoções e 
progressões (APP SINDICATO, 2020).

Percebemos que essas lutas são permeadas de conflitos, os 
quais exigem dos trabalhadores da educação, dos sindicatos que re-
presentam seus interesses e da própria sociedade civil novas formas de 
organização, buscando a garantia de melhores condições de trabalho, 
de estabilidade profissional, formação continuada e condições dignas 
de atuação em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao cenário atípico, fruto de uma pandemia global, emer-
ge a reflexão acerca das lutas travadas pela classe de professores e dos 
impactos obtidos frente a realização do PSS proposto pelo Governo do 
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Estado do Paraná, desconsiderando as medidas de proteção estabele-
cidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a minimização 
da contaminação do vírus.

A decorrência do ensino remoto adotado em 2020, devido ao 
estado de pandemia de covid-19 conduziu os professores e educado-
res a adotarem a modalidade de ensino remoto e assim precisaram 
se desdobrar para suprir as necessidades dos alunos nas plataformas 
e redes sociais, causando adoecimentos aos trabalhadores devido à 
grande carga de estresse e sobrecarga de trabalho.

Esse cenário reflete as lutas travadas pelos profissionais da 
educação de forma assídua, tornando-se momentos difíceis e frustran-
tes em que mesmo com os enfrentamentos e a busca incessante por 
diálogo com o governo e os questionamentos por inúmeros setores 
da sociedade civil e de várias entidades ligadas ao governo, inclusive o 
Ministério Público Estadual, a prova ocorreu na modalidade presencial 
em janeiro de 2021, para a contratação dos professores temporários.

Ressaltamos que os ataques aos profissionais da educação são 
recorrentes, com medidas de contratos precários, data base com dé-
ficit de 25% nos vencimentos, redução de hora atividade, diminuição 
no número de aulas, e por último uma prova para contratação dos 
professores temporários, resultando na demissão de mais de 30 mil 
professores contratados, sem aspirar pela contratação, já que a prova 
pretendida ofereceu 4 mil vagas.

REFERÊNCIAS

APÓS 8 dias, educadores do Paraná encerram greve de fome. Andes Sindicato Nacional, 
28 nov. 2020. Disponível em: https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/apos-8-dias-
-educadores-do-parana-encerram-greve-de-fome1. Acesso em: 19 mar. 2021. 

APP SINDICATO. APP-Sindicato questiona governo sobre o PDE. CUT Brasil, 20 nov. 
2020. Disponível em: https://www.cut.org.br/noticias/cut-apoia-educadores-do-pa-
rana-e-repudia-governo-do-ratinho-jr-cd0f. Acesso em: 23 mar. 2021. 



190COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

CARRANO, P. No PR, professores encerram greve de fome e aprovam indicativo de 
paralisação. Brasil de Fato, 26 nov. 2020. Disponível em: https://www.brasildefato.
com.br/2020/11/26/no-pr-professores-encerram-greve-de-fome-e-aprovam-indi-
cativo-de-paralisacao#:~:text=Professores%2C%20funcion%C3%A1rios%20de%20
escola%2C%20educadores%20e%20educadoras%20estaduais%2C%20em,greve%20
para%20in%C3%ADcio%20do%20ano. Acesso em: 19 mar. 2021. 

CODO, W. (coord.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999. 

EDUCADORES acampam em frente ao Palácio Iguaçu, após reunião sem demanda 
atendida. Brasil de Fato, 18 nov. 2020. Disponível em: https://www.brasildefatopr.
com.br/2020/11/18/educadores-acampam-em-frente-ao-palacio-iguacu-apos-reu-
niao-sem-demanda-atendida. Acesso em: 19 mar. 2021. 

FERREIRA, D. C. K.; ABREU, C. B. de M. Professores temporários: flexibilização das 
contratações e condições de trabalho docente. Trabalho e Educação, Belo Horizonte, 
v. 23, n. 2, p. 129-139, maio/ago. 2014. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GRAMSCI, A. Odeio os indiferentes: escritos de 1917. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.  

LINO, A. V. Políticas públicas e a precarização da educação pelo contrato PSS no 
Paraná. Revista Ensino de Sociologia em Debate, v. 1, n. 2, jul./dez. 2012. 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisa-
dor. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

MPPR. MPPR recomenda que Secretaria Estadual de Educação suspenda seleção 
para contratação de professores e consulta para escolha de diretores. Portal Paraná, 
2 dez. 2020. Disponível em: https://comunicacao.mppr.mp.br/2020/12/23213/
MPPR-recomenda-que-Secretaria-Estadual-de-Educacao-suspenda-selecao-para-
-contratacao-de-professores-e-consulta-para-escolha-de-diretores.html. Acesso em: 
23 mar. 2020. 

PARANÁ. Lei Complementar nº 103, de 15 de março de 2004. Institui o plano de 
carreira do professor da rede estadual de educação básica do Paraná e dá outras 
providências. Diário Oficial [do] Estado do Paraná: Curitiba, n. 6687, 15 mar. 2004. 

PARANÁ. Lei Complementar nº 108, de 18 de maio de 2005. Dispõe sobre a contra-
tação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos órgãos da Administração Direta e Autárquica do 
Poder Executivo, conforme especifica. Curitiba, 18 maio 2005. 

PARANÁ. Lei Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010. Regulamenta o Pro-
grama de Desenvolvimento Educacional – PDE, instituído pela Lei Complementar nº 
103/2004, que tem como objetivo oferecer Formação Continuada para o Professor 
da Rede Pública de Ensino do Paraná, conforme especifica. Curitiba, 14 jul. 2010. 



191COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

PARANÁ. Lei n. 20.199/2020, de 5 de maio de 2020. Estabelece norma geral sobre 
execução indireta de serviços, extingue, ao vagar, cargos conforme especifica, e dá 
outras providências. Curitiba, 4 maio 2020. 

PARANÁ. Quadro próprio do magistério – QPM. Disponível em: http://www.adminis-
tracao.pr.gov.br/Recursos-Humanos/Pagina/Quadro-Próprio-do-Magistério-QPM. 
Acesso em: 12 fev. 2020. 

PARANÁ. Secretaria da Educação e do Esporte. O Edital PSS chega a 12 mil inscritos 
e atrai candidatos de todo o país. Governo do Estado do Paraná, 18 nov. 2020. 
Disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Edital-PSS-chega-12-mil-
-inscritos-e-atrai-candidatos-de-todo-o-Pais#:~:text=Institucional,Edital%20PSS%20
chega%20a%2012%20mil%20inscritos%20e%20atrai%20candidatos,do%20Proces-
so%20Seletivo%20Simplificado%20%E2%80%94%20PSS. Acesso em: 19 mar. 2021. 

RPC. Reunião entre sindicato e governo termina sem acordo sobre PSS para profes-
sores no Paraná. G1, Curitiba, 19 nov. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/pr/
parana/noticia/2020/11/19/reuniao-entre-sindicato-e-governo-termina-sem-acor-
do-sobre-pss-para-professores-no-parana.ghtml. Acesso em: 12 fev. 2021. 

VENERI cobra revogação do decreto que exige prova de professores PSS. Tadeu Vene-
ri, 4 nov. 2020. Disponível em: http://tadeuveneri.com.br/noticias/3/noticias/4273/
veneri-cobra-revogacao-do-decreto-que-exige-prova-de-professores-pss. Acesso 
em: 18 dez. 2020. 

VIEIRA, R. de A.; MACIEL, L. S. B. Repercussões da acumulação flexível no campo 
educacional: o professor temporário em questão. Revista Histedbr, Campinas, n. 
edição especial, p. 156-169, abr. 2011.



PROFISSÃO DOCENTE: VOCAÇÃO  
E FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Michele Borges de Souza

RESUMO
Esta investigação tem como objetivo fazer uma discussão teórica sobre a 
profissão docente com enfoque na vocação e feminização do magistério. O 
estudo foi desenvolvido a partir do referencial teórico-metodológico crítico 
que orientou as análises das relações econômicas, políticas, sociais e históri-
cas em que se encontra a profissão docente, demonstrando as contradições, 
realizando as mediações pertinentes para construir e desconstruir o objeto 
e por fim alcançar a análise sobre a relação entre o a profissão docente com 
a vocação e a feminização. Realizamos levantamento e análise de material. 
Como resultados, o estudo revelou que os professores têm a percepção da 
profissão docente enquanto vocação, prevalecendo ainda questões como 
intensificação, precarização, desprofissionalização e desvalorização docente.
Palavras-chave: Profissão Docente. Feminização. Profissionalização. Vocação.
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INTRODUÇÃO

Este artigo traz discussões apresentados na pesquisa de Dou-
torado intitulada “A política de valorização docente na rede pública de 
ensino do estado do Pará (2007-2016): o caso Parfor” concluída em 
2017 (SOUZA, 2017). Na referida pesquisa investigamos as políticas de 
formação de professores relacionando-a a valorização docente. Para 
tanto, fornecemos uma visão geral de dimensão constitutiva do trabalho 
docente, a partir de uma entrevista semiestruturada com 7 professores 
egressos e a realização de grupo focal com 12 cursistas do Plano Nacio-
nal de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) atuantes na 
Educação Básica do Estado do Pará. Pelo limite de páginas deste artigo 
trouxemos a discussões teórica que embasaram a pesquisa doutoral 
sobre profissão docente, vocação e feminização do magistério.

Entender como os professores se percebem enquanto sujeitos 
sociais passíveis de mudanças (sócio-histórica, cultural e econômica) 
na sua condição docente foi a forma que utilizamos para atingir o se-
guinte objetivo específico da pesquisa: Investigar como compreendem 
a profissão docente enquanto elemento para valorização. Entendemos 
que a forma como o docente percebe a profissão contribui para desve-
lar o entendimento de valorização docente.

A categoria profissão docente deve ser entendida a partir do 
papel desempenhando pelo docente na sociedade capitalista e como o 
seu trabalho tem sido modificado “das injunções próprias desse modo 
de produção” (MAUÉS, 2006, p. 140). Tardif e Lessard, ao discutirem so-
bre o conceito de profissão, evidenciam que ela não é outra coisa senão 
um grupo de trabalhadores que conseguiu controlar (mais ou menos 
completamente, mas nunca totalmente) seu próprio campo de trabalho 
e o acesso a ele a partir de uma formação superior, e que possui uma 
certa autoridade sobre a execução de suas tarefas e os conhecimentos 
necessários à sua realização (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 27).
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Segundo Oliveira (2010, p. 19),

O conceito de profissão, no seu sentido genérico, se 
refere a atividades especializadas, que possuem um 
corpo de saberes específico e acessível apenas a certo 
grupo profissional, com códigos e normas próprias e que 
se inserem em determinado lugar na divisão social do 
trabalho, pode-se indagar até que ponto o magistério 
obteve ou obtém condições de se definir como tal.

Baseado nos estudos de Martineau (1999), Tardif (2013) busca 
elementos para definir a noção de profissão que, no sentido norte-a-
mericano, caracteriza-se a partir da:

• existência de uma base de conhecimentos científi-
cos que sustenta e legitima os julgamentos e os atos 
profissionais; essa base de conhecimento é adqui-
rida através de uma formação universitária de alto 
nível intelectual; que exige atualizações frequentes, 
a fim de incorporar os resultados das pesquisas 
mais recentes; na prática isso significa que forma-
ção contínua e aperfeiçoamento são considerados 
como obrigações profissionais;

• presença de uma corporação profissional reconhe-
cida pelo Estado (ou por órgãos subordinados ao 
Estado), reunindo membros devidamente qualifi-
cados e socializados numa corporação profissional; 
essa corporação defende os direitos do público (e 
não os de seus membros como um sindicato); sendo 
ela composta exclusivamente por profissionais, essa 
corporação exerce sua atividade disciplinar com 
base no mecanismo do julgamento entre os pares 
(um médico é avaliado por outros médicos);

• uma ética profissional orientada para o respeito aos 
clientes; essa ética não se reduz a grandes valores 
educacionais humanistas, mas concentra-se em atos 
profissionais específicos: ela corresponde, portanto, 
ao que chamamos de código deontológico;
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• autonomia profissional, ou seja, o reconhecimento 
tanto jurídico quanto social de que o profissional é o 
melhor indicado para decidir como deve agir;

• finalmente, a responsabilidade profissional de-
corrente da autonomia: um profissional pode ser 
avaliado pela corporação, ou até mesmo acusado 
de erro profissional, pois ele é responsável por 
sua atividade, sobretudo pelas medidas que toma 
(TARDIF, 2013, p. 558-559).

A docência é uma profissão como qualquer outra, com suas 
“particularidades e diferenças que se revelam nas significações 
sociais, culturais e pessoais a ela atribuídas” (REIS; CECÍLIO, 2014, p. 
111). Segundo Tenti Fanfani, uma profissão caracteriza-se como “uma 
combinação estrutural de três características típicas: conhecimento 
credenciado mediante títulos, autonomia no desempenho e prestígio 
e o relacionamento social” (FANFANI, 1995, p. 20 apud PINI, 2010, 
s.p.). Tenti Fanfani (2010) problematiza a docência como realidade 
objetiva em que os sujeitos, neste caso, os docentes, executam o 
trabalho de ensinar em instituições escolares oficiais sustentadas pelo 
estado. Portanto, o estudo da docência pode ser realizado pelas suas 
características, tais como: gênero, idade, tempo de serviço, titulação e 
escolaridade, estado civil, renda, bens que os sujeitos possuem, dentre 
outros. Para além destes atributos, há de se considerar que tais sujeitos 
são capazes de dar um significado àquilo que são e ao que fazem. Por 
isso, quando objetivamos estudar a valorização docente, não podemos 
apenas discutir as questões objetivas (formação inicial e continuada, 
carreira, remuneração e condições de trabalho), é necessário “incluir, 
no objeto, também, certas dimensões de sua subjetividade, tais como 
as percepções, representações, valorações, opiniões, expectativas, 
etc.” (TENTI FANFANI, 2010, s.p.).

Optamos pela abordagem qualitativa pelo fato de ela contribuir 
com uma interpretação e compreensão dos sujeitos acerca de deter-
minados contextos e que, de acordo com Minayo (2001), é orientada 
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para um trabalho que envolve significações, anseios, crenças, valores 
e atitudes, fornecendo a compreensão de determinados fenômenos 
sociais, que, apoiados em uma fundamentação teórica crítica, leva em 
conta o olhar dos sujeitos sobre o objeto, dando-lhe significado para 
além do olhar do pesquisador.

PROFISSÃO DOCENTE, VOCAÇÃO E FEMINIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO

A profissão é o status mais elevado na divisão técnica e social do 
trabalho e “remete necessariamente às classes sociais e a reprodução 
das desigualdades” (MAUÉS, 2006, p. 141-142). Segundo a sociologia 
das profissões de abordagem conflitualista ou crítica (BOURDONCLE, 
1993 apud MAUÉS, 2006), a profissão emerge dos conflitos de classe 
e também das questões de gênero. A profissão, nessa abordagem, 
organiza-se a partir do processo político do controle do mercado e das 
condições de trabalho adquiridas por um grupo social em um determi-
nado momento histórico e, portanto, é possível observar a partir dela 
os conflitos de classe em uma profissão. Na docência, por exemplo, a 
profissão representa a estrutura de classe social na sociedade capita-
lista tendo que ser consideradas questões como: a origem, a situação 
e a posição de classe dos docentes em diferentes etapas e níveis de 
ensino (Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio e Educação 
Superior). Mas é imperioso apontar que, de acordo com a abordagem 
conflitualista, “o professor não forma uma nova classe dominante, ao 
contrário, é cada vez mais assalariado, submetido ao controle e ao 
poder do mercado” (MAUÉS, 2006, p. 143).

A construção da profissão docente traz a marca da ambiguida-
de. Os estudos de Nóvoa identificam que, no século XIX, consolidou-se 
uma imagem do professor que ainda permanece nas referências ao 
magistério docente atualmente, relacionada
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[...] ao apostolado e ao sacerdócio, com a humildade e a 
obediência devidas aos funcionários públicos, tudo isto 
envolto numa auréola algo mística de valorização das 
qualidades de relação e de compreensão da pessoa hu-
mana eram considerados como apóstolos da civilização 
(NÓVOA, 1992, p. 2).

Nesse contexto, é o aparato do Estado que regulamenta a 
docência. Diante dessa organização, os docentes ocuparam um status 
ambíguo, pois “el docente era un apóstol y al mismo tiempo un fun-
cionário” (TENTI FANFANI, 2007, p. 342). Contudo, ainda prevalecia a 
obediência como a “chave-mestra do trabalho docente”, em que os 
professores eram considerados agora como “agentes sociais investidos 
de uma multidão de missões, variáveis segundo as ideologias e os con-
textos políticos e econômicos vigentes (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 36).

Por una parte, su actividad era definida como una misión 
cuya dignidad derivaba de la elevada función social que 
se le asignaba a la escuela (la conformación del ciuda-
dano de la república moderna, el transmisión de valores 
universales que estaban más allá de toda discusión, la 
construcción de la idea de Patria etc.). Pero por la otra, 
el maestro era también un funcionario con un lugar muy 
preciso en una estructura jerárquica dominada por un 
conjunto de regulaciones y normas que definían con 
precisión sus responsabilidades, tareas e incumbências 
(TENTI FANFANI, 2007, p. 342).1

Algumas características associadas ao trabalho docente como 
“Masividad, heterogeneidad y desigualdade” constituem fenômenos 

1  Por um lado, a sua atividade foi definida como uma missão cuja dignidade derivada 
da alta função social que foi atribuído à escola (a formação do cidadão da república 
moderna, a transmissão de valores universais que estavam fora de discussão, 
construção da ideia de pátria etc.). Mas, por outro lado, o professor também era 
um oficial com um lugar muito preciso em uma estrutura hierárquica dominada por 
um conjunto de normas e regras definidas com precisão as suas responsabilidades, 
tarefas e atribuições (Tradução direta).
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objetivos que podem estar relacionados a imagens sociais que estive-
ram presentes anteriormente ao desenvolvimento do ofício docente 
“caracterizado por la estandarización y la homogeneidad relativas”, 
mas que continuam a rondar o magistério enquanto “vocación o un 
apostolado” (TENTI FANFANI, 2005, p. 19). Por vocação, Tardif (2013, p. 
555) entende que “trata-se de um movimento interior – um élan ínti-
mo, uma força subjetiva – pelo qual nos sentimos chamados a cumprir 
uma importante missão”.

Tal percepção da profissão docente ficou evidenciado nas falas 
dos professores entrevistados e destacamos de uma docente que 
entrou no magistério aos dezessete anos de idade, e desde a infância 
suas brincadeiras eram em ser professora e por isso a “crença [...] que 
ser professora é uma doação, é uma atitude vocacional”, foi sendo 
construída desde a infância. Para esta docente, exercer o magistério 
é uma profissão que lhe permite se “doar para ajudar o ser humano” 
(Professora 1). Por isso, ela sintetiza que “ser professora [...] é um dom”.

Maués (2006, p. 138) aponta que essa marca histórica na 
profissão docente enquanto missionário “tem repercussões fortes na 
organização estrutural da profissão”, pois isto de certa forma “inibiu-os 
durante muito tempo de reivindicarem melhores salários, condições 
mais dignas de trabalho, regulamentação das atividades”. Não se 
reconhecia a função social do docente, dele, o professor, enquanto 
detentor dos processos de escolarização e socialização do saber. Na 
escola, enquanto função de reprodução social, o professor assumia, 
nesses termos, a missão de “desenvolver o trabalho de inculcação de 
normas e valores que garantam a manutenção da sociedade capitalis-
ta” (MAUÉS, 2006, p. 138).

Dubar (2012), ao fazer uma análise sociológica da profissio-
nalização, aponta que, nos anos de 1960, esse termo constituía-se 
como um conceito funcionalista que invadiu a esfera do trabalho e da 
gestão, a necessidade era “tornar-se profissional” todas as atividades 
remuneradas, adotar competências reconhecidas aos trabalhadores, 
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compondo, dessa forma, dois fenômenos diferentes: “a injunção 
dos dirigentes no ‘profissionalismo’ e a aspiração dos assalariados à 
‘profissionalidade’, isto é, ao acesso a um verdadeiro ofício reconhe-
cido” (DUBAR, 2012, p. 355). Esse duplo registro está relacionado a 
“construir a própria identidade profissional mediante o percurso de 
atividades” (DUBAR, TRIPIER; BOUSSARD, 2011 apud DUBAR, 2012, 
p. 355). Contudo, como afirma o autor, nem todas as profissões ou 
ocupações tinham o devido reconhecimento identitário, pois “muitos 
desses empregos são marcados pela precariedade, por baixos salários 
e falta de qualquer perspectiva de carreira” (DUBAR, 2012, p. 355).

Shiroma (2004) faz uma crítica a essa abordagem funcionalista 
da profissionalização que é vista “como um processo necessariamente 
bom, que beneficia toda a sociedade” (SHIROMA, 2004, p. 117), reves-
tido de uma aura positiva e que alicerça o discurso reformador. A au-
tora refuta essa ideia, com base em Densmore (1987) e Ozga (1995), e 
aponta a partir da análise sociológica marxista, com base na sociologia 
das profissões e nas teorias do processo de trabalho, que a profissiona-
lização é tida como “uma extensão do controle de classe sob o manto 
da expertise ou uma cobertura ideológica para a proletarização”, que 
na verdade estratifica a categoria dos trabalhadores da educação por 
separar “quem concebe a política de quem a executa, os ‘gestores’ e os 
professores na educação” (SHIROMA, 2004, p. 117).

Portanto, ao considerarmos o posicionamento dos professores, 
é importante levarmos em consideração duas coisas: ser professor 
independe de uma troca, força de trabalho por um salário, trata-se 
de considerar sua profissão como algo que a dignifica, e, por mais 
que a palavra “vocação” tenha uma conotação negativa em relação 
à profissão docente, para uma pequena parcela dos entrevistados, é 
algo de orgulho, de evidenciar que sua profissão não foi escolhida ale-
atoriamente, mas que, de alguma forma, traz satisfação em exercê-la.

Importante salientar, nesse contexto, que, historicamente, ser 
professor é relacionado à vocação, ao sacerdócio, ao dom divino, uma 
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missão, muito mais importante do que qualquer outra coisa, até mes-
mo que a compensação financeira (RÊSES, 2015), pois ser professor se 
apresentava como algo natural, que a pessoa já nascia sabendo ser. Os 
posicionamentos dos professores participantes não podem ser com-
preendidos apenas como uma posição “romantizada” da profissão, 
mas sim temos que compreender como historicamente a profissão do-
cente foi sendo constituída, e, como frisado por Tardif (2013), por mais 
que a idade da vocação já tenha sido superada na sociedade moderna, 
ainda se pode encontrar essa concepção de professor e de trabalho 
associado à vocação. Isto foi evidenciado na fala da professora.

A profissão docente foi acompanhada por uma visão estereo-
tipada por ser vista como da natureza feminina, inata a sua condição 
de mulher, pois requer sentimentos, paciência e dedicação, elementos 
que vieram do modelo sacerdotal e que permearam a profissão docen-
te, que foi adjetivada “constantemente por palavras como fé, crença 
e missão, sem que haja qualquer vinculação com as manifestações 
religiosas” (RÊSES, 2015, p. 46).

Até hoje, a profissão docente é associada à mulher, e isto justi-
fica-se pela divisão sexual do trabalho que se modifica dependendo do 
modo de produção em vigência e do modelo de Estado predominante, 
ou seja, está inserida no todo social e constitui-se enquanto movimen-
to histórico-dialético. Segundo Rêses (2015, p. 45-46), “nas profissões 
historicamente destinadas ao ‘gênero’ feminino, a função professor é 
a que mais envolve um direcionamento histórico”.

A representação da atividade docente foi, no período do século 
XIX, considerada como “um exercício beatífico”, em que de certo modo 
prevaleceu um grau de status, por ter seu prestígio associado à im-
portância político-econômica da Igreja neste período (RÊSES, 2015). O 
antagonismo da profissão docente, diante do discurso liberal e religio-
so, é um traço que marca o campo da docência, pois a “religião define 
a prática docente como expressão de essencialidade vocacional, os 
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princípios liberais buscam a inserção dessa mesma prática na dinâmica 
das relações produtivas do sistema capitalista” (RÊSES, 2015, p. 48).

No âmbito da discussão sobre a divisão sexual do trabalho e 
a feminização do magistério, recorremos aos estudos de Yannoulas 
(2011), Apple (1995), Tambara (1998), Louro (2006), Vianna (2013) e 
Rêses (2015), para, assim, compreender a essência do fenômeno que 
está por trás da aparência em que a profissão docente é vista como 
atividade vocacional. A divisão sexual do trabalho, de acordo com 
Yannoulas (2011), está instituída nas relações sociais entre dois grupos 
antagônicos (homens e mulheres), os quais desenvolvem atividades 
diferenciadas na sociedade capitalista enquanto construtos históri-
co-sociais, portanto ser professor não é dado por uma determinação 
biológica, fundamentada em bases materiais “que não são unicamen-
te ideológicas, as quais, portanto, são passíveis de periodização e 
comparação intercultural; e, fundamentalmente, são relações sociais 
hierárquicas entre homens e mulheres” (YANNOULAS, 2011, p. 276). 
Segundo a autora, “Trata-se de uma relação de poder, de dominação, 
não neutra ou complementar, mas, sim, contraditória” (YANNOULAS, 
2011, p. 276).

Para explicar a feminização do magistério na América Latina, 
Yannoulas (2011) recorre a Arendt (1983), para entender os concei-
tos de público, social e privado. As mulheres docentes inseriram na 
esfera social, mas não tinham o direito de se expressar, não tinham 
autonomia, perderam sua individualidade, tampouco produziam co-
nhecimento, eram “intercambiáveis, substituíveis”, e nesta situação 
perderam sua identidade por estender suas atividades ao “cuidado 
privado para uma esfera que não é pública no sentido original grego, 
porém social” (YANNOULAS, 2011, p. 278). Para a autora, a “feminiza-
ção da profissão docente na escola de ensino fundamental marcou um 
importante momento na existência e na representação simbólica das 
mulheres” (YANNOULAS, 2011, p. 274).
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Pelo fato do magistério primário estruturar-se na sociedade 
patriarcal e capitalista do século XIX foi considerado como atividade 
de mulher por sua habilidade natural com o cuidado das crianças, que 
não exigia qualificação elevada e, portanto, considerada “sem valor de 
troca” e assemelhada ao “caráter improdutivo do trabalho doméstico” 
(TAMBARA, 1998, p. 36), perpetuando na sociedade “as hierarquias 
patriarcais e as divisões horizontal e vertical do trabalho2” (APPLE, 
1995, p. 56). A feminização do magistério, no plano internacional, cons-
truiu-se dentro do contexto da divisão sexual e social do trabalho, da 
relação entre os interesses de classe e gênero engendrado pela relação 
patriarcal, social e econômica de uma ideologia da domesticidade da 
sociedade capitalista.

É imperioso evidenciar que as mulheres não aceitaram tal 
condição passivamente. De acordo com Apple (1995), na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, o movimento de trabalhadoras feministas e socia-
listas, conciliado com o crescimento das organizações e dos sindicatos 
docentes, lutou no campo político-econômico e cultural para modificar 
as condições em que se encontrava o trabalho docente – superlota-
ção das salas, péssimas condições de higiene, burocracia impessoal, 
discrepância na relação professor-aluno, racionalização e controle do 
trabalho – e para melhorar a condição financeira do professorado.

Tambara (1998) trata sobre o processo de feminização do ma-
gistério primário público brasileiro no século XIX como decorrente da 
sua feminilização da docência “quando se consolidou o processo de 
identificação entre a natureza feminil e a prática docente no ensino 
primário” (TAMBARA, 1998, p. 49). Aponta o advento da Escola Normal 
como o principal fator que intensificou e consolidou a ideia de que a 

2  Apple (1995) evidencia que o trabalho feminino foi construído em torno de 
dois tipos de divisão: vertical e horizontal. A divisão vertical do trabalho feminino, 
em desvantagem em relação aos homens, está relacionada as condições em que o 
trabalho se desenvolve enquanto que a divisão horizontal do trabalho concerne aos 
tipos específicos de trabalho.
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mulher teria a vocação para a atividade do magistério. Esta premissa 
serviu para atender as demandas de mão de obra mais qualificada 
subjacente ao processo de transformação econômica, social e tec-
nológica do sistema produtivo capitalista que se instalava no mundo, 
contaminando as várias esferas de trabalho, assim como o magistério. 
A similitude do papel da mulher no lar e no magistério é assumida 
como se partisse de “sua própria natureza social e psíquica” interpre-
tada como uma extensão da atividade educativa exercida no lar para o 
contexto da escola formal, penetrando a visão do professorado feminil 
enquanto vocação (TAMBARA, 1998, p. 42).

Louro (2006), Tambara (1998) e Vianna (2013) trazem a dis-
cussão de como o magistério se constituiu trabalho de mulher. Louro 
(2006) evidencia que o processo de urbanização e industrialização no 
século XIX foi uma das transformações sociais que retiraram o sexo 
masculino da sala de aula do magistério primário e dos cursos da Escola 
Normal e viabilizaram a docência neste nível às mulheres até tornar-se 
majoritária. Contudo, primeiramente, foi contestada sua presença na 
tarefa de educar as crianças, mas com os argumentos de que o magis-
tério não subvertia a função natural de mulher, de educadora da prole, 
o magistério foi tido como um prolongamento do ato maternal, por-
tanto, afetividade, paciência, doação, sacerdócio eram características 
que perpetuavam a imagem do trabalho docente feminino ao ponto 
de ser conveniente a imagem de “professoras como ‘trabalhadoras 
dóceis, dedicadas e pouco reivindicadoras’, o que serviria futuramente 
para lhes dificultar a discussão de questões ligadas a salário, carreira, 
condições de trabalho etc.” (LOURO, 2006, p. 450).

Rêses evidencia a visão forjada do papel feminino durante o pro-
cesso de expansão da Escola Normal: “A mulher continuava confinada 
às tarefas domésticas e educativas, ao mesmo tempo que aceitação do 
trabalho feminino se tornava maior ao assalariamento das classes mé-
dicas” (RÊSES, 2015, p. 49). Desse modo, o magistério foi “considerado 
umas das atividades extradomésticas que a ideologia patriarcal aceitou 
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sempre entre as adequadas para as mulheres, vendo-a em grande parte 
como uma ocupação transitória” (RÊSES, 2015, p. 51).

Os estudos de Vianna (2013), baseando-se em Beisiegel (1964), 
evidenciaram que a permanência feminina no magistério se estendeu 
aos demais níveis de ensino após a progressiva expansão do ensino 
público. Durante os séculos XX e XXI, as transformações econômico-so-
ciais, políticas e culturais ocasionadas pelo modo de produção que se 
expandia em nível planetário modificaram a dinâmica do mercado de 
trabalho e a divisão sexual do trabalho, culminando, indiretamente, na 
“constatação de uma maioria absoluta de mulheres” no magistério pri-
mário em razão do deslocamento do modelo de ascensão social com 
forte ênfase na escolaridade média e superior como condição para a 
disputa de postos ou funções oferecidas pelo mercado de trabalho em 
franco processo de industrialização (VIANNA, 2013, p. 165).

Isso pode ser confirmado com a pesquisa mais abrangente 
realizada por Gatti e Barreto (2009), com base nos dados da PNAD de 
2006, em que identificaram que o perfil do professorado brasileiro é 
majoritariamente feminino (83,1%) e 16,9% do sexo masculino, apre-
sentando algumas variações internas conforme o nível de ensino em 
que atuam. Se for considerado por etapa da Educação Básica, tem-se: 
98% que atua na Educação Infantil são mulheres, no Ensino Funda-
mental como um todo a taxa é de 88,3% e no Ensino Médio 67% do 
corpo docente é feminino (GATTI; BARRETO, 2009).

A pesquisa de Alves e Pinto (2011), com base na PNAD de 2009, 
revelou que não houve alterações expressivas no perfil do professora-
do brasileiro da Educação Básica. Portanto, ainda é eminentemente 
de atuação feminina (81,6%). Contudo, apesar de ter havido uma sutil 
redução das mulheres atuando na Educação Infantil e no Ensino Médio, 
ainda prevalece o contraste entre essas etapas de ensino: “a propor-
ção de mulheres é de 96,8% na Educação Infantil e no Ensino Médio, 
em que a presença do sexo masculino entre os docentes é maior, o 
percentual feminino cai para 64,2%” (ALVES; PINTO, 2011, p. 612).
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Tenti Fanfani (2005) apresenta dados sistematizados sobre o 
status da condição docente em quatro países da América do Sul, entre 
eles, o Brasil, e evidenciou que a docência é um ofício em que prevalece 
a atuação feminina, significativamente. Contudo, o autor pontua que 
há variações segundo o nível de escolaridade e as frações de idade:

Sin embargo, la feminización del oficio docente no es 
un proceso lineal, no es general en todos los niveles y 
modalidades del servicio educativo, y tampoco es un fe-
nómeno estable en el tiempo. Por ejemplo, en la Argen-
tina y Uruguay se presentan comportamientos opuestos 
en la relación género/edad en el nivel de la educación 
primaria: mientras que en el primero la proporción de 
maestros varones se reduce a la mitad en la franja de 
edad más avanzada en relación con la franja más joven, 
en Uruguay se presenta una tendencia prácticamente 
opuesta (TENTI FANFANI, 2005, p. 31).3

Nos Estados Unidos da América (EUA), não é diferente. Apple 
(1995) constata que 64% do corpo docente é formado por mulheres, 
proporção que ainda é maior entre os professores primários. A justi-
ficativa para a feminização do magistério não está apenas no elevado 
número de mulheres, mas ancorada na divisão sexual do trabalho e na 
expansão do capitalismo no século XIX.

A feminização do magistério é um processo contraditório, 
segundo Vianna, pois “não se limita à mera constatação da maior 
presença numérica de mulheres na docência, mas implica observar 
os significados femininos nas atividades docentes, até mesmo quan-
do exercidas por homens” (VIANNA, 2013, p. 172). Vianna (2013) 

3  No entanto, a feminização da profissão docente não é um processo linear, não é 
geral em todos os níveis e modalidades do serviço educacional, nem é um fenômeno 
estável no tempo. Por exemplo, na Argentina e no Uruguai, há comportamentos 
opostos na relação gênero / idade ao nível do ensino primário: enquanto no 
primeiro, a proporção de professores masculinos é reduzida pela metade no grupo 
etário mais velho em relação com a faixa mais nova, no Uruguai existe uma tendência 
praticamente oposta (tradução direta).
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identifica ainda que, durante todo o processo de expansão do ensino 
primário, nos primórdios do século XX, fatores como estratificação da 
carreira, rebaixamento nos salários do professorado, precarização das 
condições do trabalho e de formação docente, maior controle do Esta-
do, aumento do período letivo e perda da autonomia docente também 
estão relacionados à saída dos homens da profissão.

No contexto do século XIX, emerge a imagem da profissão 
docente, como já dito anteriormente, vinculada à vocação, à missão, 
ao sacerdócio, à mortificação, ao sacrifício que de forma natural não 
lhe são próprios, mas construções sociais que incorporaram caracte-
rísticas femininas ao trabalho “pelo docente e não pela assunção de 
características profissionais inerentes ao exercício da docência pela 
mulher” (TAMBARA, 1998, p. 50). Este imaginário hegemônico pode 
ser considerado como um dos fatores para o processo de deterioração 
salarial docente, pois, ainda que houvesse exigência da qualificação 
para o exercício da profissão, este “viu-se desqualificado pelo efetivo 
exercício de pessoas socialmente marginalizadas – as mulheres” (TAM-
BARA, 1998, p. 43).

Nesse enlace, o Estado foi desobrigando-se de “proporcionar 
remuneração condigna para o magistério, que, em termos reais, era 
visto como uma complementação do orçamento doméstico, ou uma 
ocupação para quem não tinha o que fazer” (TAMBARA, 1998. p. 43). 
Tal postura evidenciou a imagem de que quem atuava no magistério 
era porque não havia conseguido emprego em outra atividade mais 
digna e “passou a carregar o estigma de alguém que exercesse a fun-
ção a contragosto e em decorrência de fatalidades da vida” (TAMBARA, 
1998. p. 43).

O sustentáculo à divisão sexual do trabalho, durante o processo 
de industrialização e urbanização da sociedade, já era antigo, “reci-
claram-na e a utilizaram para manter as desigualdades em contextos 
de suposta igualdade” (YANNOULAS, 2011, p. 276). Essa nova divisão 
sexual, assim como a social, a do trabalho, gerou uma distinção no 
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campo conceitual do trabalho e não trabalho, ou seja, trabalho produ-
tivo e trabalho reprodutivo, de público e privado, e instituiu, de forma 
separada, o trabalho feminino associado ao não trabalho (doméstico, 
reprodutivo, gratuito, privado e feminino) e o masculino ao trabalho 
(industrial, produtivo, remunerado, público e masculino) (YANNOU-
LAS, 2011). Como destaca Yannoulas, na teoria sociológica e no senso 
comum, “passou a ser denominado ‘trabalho’ apenas o trabalho 
produtivo e assalariado, excluindo todas as atividades destinadas à 
reprodução da vida biológica e social” (YANNOULAS, 2011, p. 276). 
Portanto, “Trabalhar foi pensado como uma atividade a ser realizada 
extramuros, uma atividade pública”, subordinando que o cuidado “do 
lar, dos filhos, dos idosos e da família ficou delimitado como atividade 
não trabalho, privada” (YANNOULAS, 2011, p. 276). Logo, neste perío-
do histórico,

O trabalho feminino remunerado (em particular, o fabril) 
era considerado danoso para a saúde biológico-reprodu-
tiva das mulheres (o que se compreende quando pen-
samos nas condições de trabalho nas fábricas da época 
e no trabalho domiciliar para unidades de produção). 
O trabalho fabril era considerado prejudicial para as 
famílias e nações e para a reprodução social em sentido 
amplo, pois a família dependia do cuidado das mulheres. 
A participação das mulheres no mercado de trabalho foi 
tolerada (como desgraça inevitável para as mulheres 
pobres), porém desaconselhada e muito controlada, 
pois a principal função das mulheres era a maternidade, 
o cuidado e a preservação do núcleo familiar (YANNOU-
LAS, 2011, p. 277).

Para Tardif, ensinar é um trabalho cuja evolução não se apre-
senta igual, é diferenciada por países, por regiões, “ele não evolui no 
mesmo ritmo por toda parte e formas antigas convivem com formas 
contemporâneas” (TARDIF, 2013, p. 553), corroborando o que Tenti 
Fanfani (2005; 2007), Tardif e Lessard (2009), Oliveira (2010) e Nóvoa 
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(1992) haviam explorado no percurso da constituição da profissão 
docente e que influenciam a imagem social dos professores enquanto 
vocação ou sacerdócio e como ofício, principalmente. Essas imagens 
coexistem nos países da América Latina, no “movimento de profissio-
nalização, gerando assim tensões ou até mesmo contradições no cerne 
da evolução social do ensino” (TARDIF, 2013, p. 553).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, a principal força de trabalho na educação foi 
a feminina. Contudo, a profissão docente assumiu uma posição do-
minada, ou melhor, controlada e estigmatizada enquanto vocação ou 
sacerdócio. Viu-se a emergência, pelo reconhecimento profissional, da 
identidade docente por meio da profissionalização. Contudo, a profis-
sionalização é aproveitada pelo capital como forma de controlar e re-
gular o trabalho docente, responsabilizando o professor e a professora 
pelas mazelas da educação pública. Essa discussão nos serviu como 
pano de fundo para apresentar as relações que possam contribuir para 
a compreensão do nosso objeto de estudo, no contexto da organização 
e da regulação da educação no movimento de reformas educativas que 
transcorrem desde a década de 90 do século XX.

Essa questão não está imbricada somente a dados estatísticos 
de mulheres atuando no magistério da Educação Básica, mas associa-
da à divisão sexual do trabalho, à expansão do capitalismo a partir do 
século XIX e do ensino primário no século XX, incorrendo em alguns 
fatores já apresentados nesta investigação, mas que citamos novamen-
te: estratificação da carreira, rebaixamento nos salários, precarização 
das condições do trabalho e de formação docente, maior controle 
do estado, aumento do período letivo, perda da autonomia docente. 
Esses são fatores que fizeram o sexo masculino abandonar a profissão 
docente, abrindo espaço para as mulheres atuarem.
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A profissionalização foi revestida de um discurso positivo dos 
reformadores da educação de que era preciso tornar-se profissional 
para assim conseguir melhores scores nas avaliações, configurando-se 
como indicador da qualidade do ensino ofertado no sistema educa-
cional. Contudo, a profissionalização revelou-se enquanto controle de 
classe mascarada pela expertise.

REFERÊNCIAS

ALVES, T.; PINTO, J. M. de R. Remuneração e características do trabalho docente no 
Brasil: um aporte dos dados do Censo Escolar e da Pnad. Caderno de Pesquisa, v. 41, 
n. 143, p. 606-639, 2011. 

APPLE, M. Trabalho docente e textos: economia política das relações de classe e de 
gênero em educação. Tradução de Thomaz Tadeu da Silva, Tina Amado e Vera Maria 
Moreira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

DUBAR, C. A construção de si pela atividade de trabalho: a socialização profissional. 
Cad. Pesqui., v. 41, n. 146, p. 351-367, 2012.  

GATTI, B.; BARRETO, E. S. (coord.). Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasí-
lia, DF: Unesco, 2009. 

LOURO, G. L. Mulheres na Sala de Aula. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das Mu-
lheres no Brasil. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

MAUÉS, O. C. Profissão e trabalho docente em tempos de reforma da educação 
superior. In: GEMAQUE, R. M. O. et al. Políticas Públicas Educacionais: o governo 
Lula em questão. Belém: Cejup, 2006. p. 135-177. 

MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 18. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 

NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, A. (org.). Profissão 
Professor. Lisboa: Porto Editora, 1992. p. 13-34. 

OLIVEIRA, D. A. Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão 
docente no Brasil. Educar em Revista, Curitiba, n. especial 1, p. 17-35, 2010. 

PINI, M. E. Profissão docente. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. 
Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculda-
de de Educação, 2010. CD-ROM. 



210COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

REIS, B. M.; CECÍLIO, S. Precarização, trabalho docente intensificado e saúde de pro-
fessores universitários. Trabalho & Educação. Belo Horizonte, v. 23, n. 2, p. 109-128, 
maio/ago. 2014. 

RÊSES, E. da S. De vocação para profissão: sindicalismo docente da educação básica 
no Brasil. Brasília, DF: Paralelo 15, 2015. 

SHIROMA, E. O. Implicações da política de profissionalização sobre a gestão e o 
trabalho docente. Trabalho & Educação, 13, n. 2, ago./dez. 2004. 

SOUZA, M. B. de. Política de valorização dos profissionais da educação básica na 
rede estadual de ensino do Pará. 2012. Dissertação (Mestrado em Educação) – Uni-
versidade Federal do Pará, Belém, 2012. 

TAMBARA, E. Profissionalização, escola normal e feminilização: magistério sul-rio-
-grandense de instrução pública no século XIX. História da Educação, Pelotas, n. 3, 
p. 35-58, abr. 1998. 

TARDIF, M. A profissionalização do ensino passados trinta anos: dois passos para 
frente, três para trás. Tradução de Marisa Rossetto. Educação & Sociedade, Campi-
nas, v. 34, n. 123, p. 551-571, abr./jun. 2013. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 
como profissão de interações humanas. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

TENTI FANFANI, E. Condição docente. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, 
L. M. F. Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG, 
2010. CD-ROM. 

TENTI FANFANI, E. Consideraciones sociologicas sobre profesionalización docente. 
Educ. Soc., Campinas, v. 28, n. 99, p. 335-353, maio/ago. 2007. 

TENTI FANFANI, E. La condición docente: análisis comparado de la Brasil, Perú y 
Uruguay. 1. ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005. 

VIANNA, C. P. A feminização do magistério na educação básica e os desafios para a 
prática e a identidade coletiva docente. In: YANNOULAS, S. C. (org.). Trabalhadoras: 
análise da feminização das profissões e ocupações. Brasília, DF: Abaré, 2013. p. 
159-180.  

YANNOULAS, S. Feminização ou feminilização? Apontamentos em torno de uma 
categoria. Temporalis, Brasília, DF, ano 11, n. 22, p. 271-292, jul./dez. 2011.



A BNCC, OS ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS E OS IMPACTOS NO 
TRABALHO DOCENTE: UMA ANÁLISE 

SOBRE DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
NO PERÍODO DE 2014 A 2020

Gabriele Pinheiro Macedo 
Michele Borges de Souza

RESUMO
O artigo expõe os resultados da primeira etapa do plano de trabalho intitulado 
“A BNCC, os organismos internacionais e os impactos no trabalho docente” e 
se propõe a apresentar os resultados obtidos em levantamento bibliográfico 
e a análise crítica desse levantamento. A pesquisa revela como problema 
principal os impactos que podem ocorrer no trabalho docente diante da 
relação entre os Organismos Internacionais e as definições da BNCC. Tendo 
como objetivo principal a análise da produção escrita acerca da temática 
BNCC e os impactos ao trabalho docente nos anos de 2014 a 2020. Para o 
desenvolvimento do trabalho foram selecionados textos de três bancos de 
dados. Utilizamos como recurso metodológico levantamento bibliográfico, o 
percurso também teve como base o princípio da dialética, pois analisamos as 
produções cientificas com contexto BNCC e trabalho docente. Os resultados 
obtidos apontam para uma escassez de pesquisas envolvendo a temática, 
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evidenciando a necessidade de ampliação dos estudos sobre os impactos da 
nova BNC no trabalho docente.
Palavras-chave: BNCC. Organismos Internacionais. Trabalho Docente.

INTRODUÇÃO

O texto apresenta os resultados parciais do plano de trabalho 
intitulado A BNCC, os organismos internacionais e os impactos no tra-
balho docente vinculado a pesquisa A Materialidade da Constituição 
da (Nova) Base Nacional Comum Curricular na Rede Federal de Ensino 
Básico e os impactos na formação e no trabalho docente desenvolvida 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
– Pibic/UFPA.

As questões que nortearam esta pesquisa foram: O que foi 
produzido no período de 2010 a 2014 sobre a BNCC? Qual a discussão 
elaborada entre os autores relacionando à BNCC, os organismos inter-
nacionais e o trabalho docente? O presente estudo teve como objetivo 
principal analisar os impactos que podem ocorrer no trabalho docente 
diante da relação entre os Organismos Internacionais e as definições 
da BNCC, a partir de uma revisão da literatura sobre a produção escrita 
no período de 2014 a 2020. A referência teórico-metodológica é de 
abordagem crítica o que permitiu analisar as produções sobre a BNCC 
e o que os autores apontam como impactos no trabalho docente e 
evidenciando as recomendações dos organismos internacionais. Além 
disso, foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica sobre 
as principais legislações que fundamentam a BNCC. Os dados foram 
tratados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2010).

No que diz respeito a pesquisa bibliográfica, a busca em acervos 
por informações contidas em artigos publicados se torna de extrema 
relevância na pesquisa, visto a aproximação que se passa a ter com a 
produção acadêmica já desenvolvida sobre o tema.
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Para Severino (2007) o pesquisador trabalha a partir das con-
tribuições de outros autores, realizando também análises constantes 
dos textos.

O levantamento bibliográfico foi realizado em três bancos de 
dados: portal da Scientific Electronic Library Online (SciELO); portal 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 
(Capes); e Anais da Reuniões Nacionais da Associação Nacional de 
Pesquisa em Educação (ANPEd). A pesquisa foi realizada no período de 
setembro de 2020 a novembro de 2020, portanto foram selecionados 
apenas os trabalhos depositados até essa data. Para realizar o levan-
tamento utilizamos como critério para seleção artigos publicados no 
período de 2014 a 2020, no idioma português, com a combinações dos 
seguintes descritores: “Base Nacional Comum Curricular”; “Formação 
docente”; “Formação de Professores”; “Trabalho docente”; “Organis-
mos internacionais”.

Seguindo as diretrizes metodológicas citadas, foram seleciona-
dos uma totalidade de 33 (trinta e três) artigos que abordam a BNCC 
e seus impactos no trabalho docente como temática central ou que 
abordam outras questões da problemática.

O artigo foi organizado em três tópicos, o primeiro tópico 
busca apresentar a trajetória histórica da BNCC no Brasil e as possí-
veis influências dos Organismos internacionais em suas definições. 
No segundo momento será apresentado os resultados obtidos na 
revisão bibliográfica realizado para a pesquisa, e por último a análise 
das produções selecionadas e os principais questionamentos no que 
diz respeito à temática.
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA BNCC NO BRASIL E AS 
INFLUÊNCIAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS EM 
SUAS DEFINIÇÕES

A história da elaboração de uma Base Nacional Comum Curri-
cular no Brasil ocorre a partir de vários acontecimentos e discussões 
sobre as implicações de sua construção e implementação. Em junho 
de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, acontece o I Seminário 
Interinstitucional para a elaboração da Base Nacional Comum (BNC), 
marco importante para o processo de elaboração da base. Em setem-
bro de 2015 o Ministério da Educação (MEC) apresentou o que seria 
a primeira versão da BNCC, e esta foi disponibilizada para consulta 
pública. No ano seguinte, a segunda versão foi apresentada e neste 
mesmo ano passou por discussões a respeito de suas definições.

Em dezembro de 2017 a terceira versão da BNCC, focada na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental foi aprovada pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo ministro da educação 
Mendonça Filho, durante o governo de Michel Temer, pela portaria nº 
1.570 de 20 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017).

Contudo, existe o contexto legal em que a formulação da BNCC 
se baseia, na Constituição federal de 1988 pode-se destacar: “Art. 
210 Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 
9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) em seu art. 26 (Redação dada pela Lei 
no 12.796, de 2013) estabelece que os currículos da Educação In-
fantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio devem ter base nacional 
comum, após ser exposta esta necessidade, fica, portanto, claro a 
que as escolas necessitam de uma base comum curricular que deve 
então ser estabelecida.
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Seguindo o percurso histórico da BNCC no Brasil, podemos citar 
o aprofundamento dado à construção de uma base nacional comum 
após o Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2011 (BRASIL, 2001) e, 
também, retomada no PNE de 2014-2024 (BRASIL, 2014). No ano de 
2012 as discussões em torno das definições da base se intensificaram 
cada vez mais.

Entretanto as alterações feitas na terceira versão da BNCC 
foram de maior impacto visto a série de alterações sofridas em com-
paração às outras versões. Nota-se então o aparecimento do encaixe 
da BNCC nas diretrizes de avaliação em larga escala, e a partir disso 
mais críticas às definições propostas na Base, como Corrêa e Morgado 
(2018) afirmam:

[...] a BNCC foi proposta como uma política de Estado 
que pretendia, apenas, concretizar alguns objetivos que 
já constavam da legislação do país. O processo de resis-
tência, iniciado pelos que discordam da existência de 
um currículo nacional no País, bem como o jogo político 
manifesto nesse percurso, corroboram a ideia de que o 
documento acabará por gerar distintos constrangimen-
tos ao nível da comunidade escolar e científica (CORRÊA; 
MORGADO, 2018, p. 2).

Os interesses dos atores do sistema capitalista em fazer parte 
das formulações de currículos escolares nos mostra que na verdade 
a verdadeira intencionalidade é poder moldar os futuros indivíduos 
que atuaram no mercado de trabalho, e com interesses persistentes 
no mercado educacional que vem sendo fortificado com as novas 
definições da Base.

Tal contexto interfere diretamente na formação e no trabalho 
docente, visto que para que o aluno atenda a novos parâmetros, pro-
fessores também devem fazer parte dessas mudanças. Como afirmam 
Costa, Farias e Souza (2019):
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A reestruturação do capitalismo no Brasil exigiu das es-
colas mais organização em forma de gestão com a quali-
dade orientada pelo mercado, [...] com a justificativa de 
que a escola não estava atendendo à nova demanda do 
capital, de formar um novo trabalhador polivalente para 
atender às exigências do mercado globalizado (COSTA; 
FARIAS; SOUZA, 2019, p. 95).

De modo geral notamos quantas influências a formulação da 
base sofreu, e quantos impactos ela acarreta no trabalho docente vis-
to as necessidades de atender as demandas não do desenvolvimento 
dos alunos, mas sim as demandas do capital e de políticas públicas 
que buscam aprovação dos atores principais do capitalismo. Surge 
então a necessidade de pesquisas que atentem para esta temática. O 
tópico a seguir irá expor os resultados da revisão bibliográfica reali-
zado para a pesquisa.

BNCC, ORGANISMOS INTERNACIONAIS E O TRABALHO 
DOCENTE: O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES CIENTIFICAS

A revisão da literatura foi feita a partir da busca de artigos pu-
blicados nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Ensino Superior (Capes); no portal da Scientific Electronic 
Library Online (SciELO); e em Anais da Associação Nacional de Pesquisa 
em Educação (ANPEd), no período de 2014 a 2020, no idioma portu-
guês. Para realizar o levantamento foram utilizadas combinações dos 
seguintes descritores: “Base Nacional Comum Curricular”; “Formação 
docente”; “Formação de Professores”; “Trabalho docente”; “Organis-
mos internacionais”.

A busca iniciou-se no banco de dados da Capes com a combi-
nação dos descritores “Base Nacional Comum Curricular”; “Formação 
Docente” e “Trabalho Docente”, a combinação resultou em um nú-
mero inicial de 56 artigos encontrados. Posteriormente foi utilizada 
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a combinação dos descritores “Base Nacional Comum Curricular” e 
“Organismos Internacionais” em que o número inicial foi de 23 artigos 
encontrados. Dando continuidade às buscas, foram utilizados os des-
critores “Formação de Professores” e “Organismos internacionais” em 
que o número inicial foi de 74 artigos encontrados. Por último, foi uti-
lizada a combinação de descritores “Base Nacional Comum Curricular” 
e “Formação Docente”, em que o resultado obtido foi de 139 artigos. O 
total de artigos somando os resultados obtidos nas diferentes combi-
nações de descritores foi de 292 textos encontrados.

No segundo momento de buscas foi feito o levantamento no 
banco de dados da SciELO, no qual a primeira combinação de des-
critores utilizada foi “Trabalho Docente” e “Base Nacional Comum 
Curricular” obtendo o resultado de apenas 1 artigo encontrado. A 
segunda combinação de descritores utilizada foi “Base Nacional Co-
mum Curricular” e “Organismos internacionais” obtendo o resultado 
de 1 artigo localizado. Posteriormente foi utilizada a combinação de 
“Trabalho docente” e “Organismos internacionais” com o resultado 
final de 5 artigos. Devido ao número escasso de artigos localizados 
foi aplicado o descritor “Base Nacional Comum Curricular” que por 
vez obteve melhores resultados com um número final de 47 artigos 
encontrados. O total de artigos somando os resultados obtidos nas 
diferentes combinações de descritores foi de 54 textos encontrados.

A terceira fase de busca foi realizada nos Anais da ANPEd, GT 12 
(currículo) no período de 2015 a 2019. Na 37ª Reunião Nacional da ANPEd o 
total de trabalhos publicados foi de 27, dentre esses foram selecionados 
3 trabalhos levando em consideração os objetivos do levantamento. Já 
na 38ª Reunião Nacional da Anped de um total de 20 trabalhos localizados 
foi selecionado apenas 1. Os resultados obtidos na 39ª Reunião Nacional 

da Anped, dos 42 trabalhos encontrados foram selecionados 7 tendo em 
vista a temática pesquisada.

http://37reuniao.anped.org.br/
http://37reuniao.anped.org.br/
http://37reuniao.anped.org.br/
http://37reuniao.anped.org.br/
http://37reuniao.anped.org.br/
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Após essa fase de levantamentos, os artigos localizados passa-
ram por análise que ocorreu com a leitura dos resumos e posterior-
mente a seleção dos que mais interagem com os objetivos da pesquisa. 
Após a seleção foi necessário analisar se não havia artigos duplicados 
dentre os selecionados, ou seja, artigos selecionados em banco de 
dados diferentes. Por fim foram selecionados 33 artigos para estudo.

Em síntese, a tabela 1, a seguir, revela os bancos de dados, a 
quantidade inicial de artigos encontrados e a quantidade de seleciona-
dos em cada banco.

Tabela 1 – Síntese dos resultados obtidos em bancos de dados – 2014-2020.

Banco de dados: Período Número inicial Selecionados

Capes 2014 a 2020 292 11

SciElo 2014 a 2020 54 11

ANPEd 2015 a 2019 89 11

Total - 435 33

Fonte: Elaborada para este estudo.

A partir das descrições anteriores, apresentam-se nos quadros 
a seguir, os trabalhos selecionados para análise .
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Banco de dados Título do artigo Autoria Revista/ Região Ano

Portal de 
periódicos da 
Capes

Apontamentos sobre 
educação e trabalho 
no Brasil contem-
porâneo: aspectos 
da contrarreforma 
educacional

Fabiana de 
Cássia Rodrigues; 
Luciana Cristina 
Salvatti Coutinho

Revista HISTEDBR 
On-line – 
Campinas-SP

2017

Portal de 
periódicos da 
Capes

Formação de 
professores e políticas 
curriculares na 
educação superior: 
um debate sobre a 
delimitação do campo 
de conhecimento

Walter Neto; 
Maria de Almeida

Revista Holos – 
Natal-RN

2017

Portal de 
periódicos da 
Capes

O processo de elabo-
ração das propostas 
curriculares para a 
Educação básica

F.G.O. Tavares
Revista Holos –
Natal-RN

2019

Portal de 
periódicos da 
Capes

A educação profis-
sional nas leis de 
diretrizes e bases da 
educação: Pontos e 
contrapontos

Medeiros Neta;
Pereira; Rocha; 
Nascimento

Revista Holos – 
Natal-RN

2018

Portal de 
periódicos da 
Capes

A reforma do Ensino 
Médio do governo 
temer, a Educação 
Básica mínima e o 
cerco ao futuro dos 
jovens pobres

R.M.L. Araújo
Revista Holos – 
Natal-RN

2018

Portal de 
periódicos da 
Capes

Políticas de formação 
de professores no Bra-
sil: desdobramentos e 
interlocução com dire-
trizes dos organismos 
internacionais

Marilene Gabriel 
Dalla Corte; 
Rosane Carneiro 
Sarturi; Janilse 
Fernandes Nunes

Revista Roteiro – 
Joaçaba-SC

2018
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Banco de dados Título do artigo Autoria Revista/ Região Ano

Portal de 
periódicos da 
Capes

Formação docente no 
horizonte da educação 
para o mercado: 
alguns elementos para 
o debate

George Amaral
Pereira; José 
Deribaldo Santos; 
Maria das Dores 
Mendes Segundo

Revista Cocar – 
Belém-PA

2020

Portal de 
periódicos da 
Capes

Editorial: A BNCC e 
a Resolução CNE/
CP no 2/2015 para a 
formação docente: a 
“carroça na frente dos 
bois”.

Sandra Escovedo 
Selles

Caderno Brasileiro 
de Ensino de Física 
– Florianópolis-SC

2018

Portal de 
periódicos da 
Capes

Competências na for-
mação de professores: 
da LDB à BNCC

Gilmara Oliveira 
Maquiné; 
 Rosa
Oliveira Marins 
Azevedo

REVES – Revista 
Relações Sociais
– Viçosa-MG

2018

Portal de 
periódicos da 
Capes

Dialogando sobre a 
BNCC, o currículo e 
a sua interferência 
para a formação de 
professores

Sawana Araújo 
Lopes de Souza; 
Maraiane Pinto 
de Sousa; Wilson 
Honorato Aragão

Revista on line de 
Política e Gestão 
Educacional – 
Araraquara-SP

2020

Portal de 
periódicos da 
Capes

A Base Nacional 
Comum Curricular 
(BNCC) e a formação 
de professores no 
Brasil: retrocessos, 
precarização do 
trabalho e desintelec-
tualização docente

Maria Da
Conceição Dos
Santos Costa;
Maria Celeste 
Gomes de Farias; 
Michele Borges 
de Souza

Movimento 
–Revista de 
educação –
Niterói-RJ

2019

Quadro 1 – Resultados das buscas no banco de dados Capes – de 2014 a 2020.
Fonte: Elaborado para este estudo.
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A partir da análise feita dos artigos selecionados no banco de 
dados da Capes, foi possível identificar que dentre os onze textos, 
que três buscam expor relações entre a formação docente e a LDB nº 
9.394/1996 e BNCC, os demais textos demonstram em parte preocu-
pação de como a educação é vista segunda a ótica do capital. No artigo 
de Souza, Souza e Aragão (2020) os autores discorrem sobre a forma-
ção de professores que busca atender as demandas da BNCC, e como 
o Movimento Pela Base Comum Curricular obteve grande espaço na 
construção e no seu desenvolvimento, aspectos que corroboram para 
o entendimento de que os direcionamentos da elaboração da Base in-
terferem diretamente na formação docente e na formação continuada.

O próximo quadro mostra os resultados obtidos no banco de 
dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Banco de dados Título do artigo Autores Revista/ Região Ano

Banco de dados
SciELO

Tecnologias digitais, 
letramentos e gêneros 
discursivos nas dife-
rentes áreas da BNCC: 
reflexos nos anos finais 
do Ensino Fundamen-
tal e na formação de 
professores

Ângela Francine 
Fuza; Flávia 
Danielle Sordi 
Silva Miranda

Revista Brasileira 
de Educação - Rio 
de Janeiro-RJ

2020

Banco de dados
SciElo

Entre a legitimação e 
a crítica: As disputas 
acerca da Base Nacio-
nal Comum Curricular

Miqueli Michetti

Revista Brasileira 
de  Ciências 
Sociais – São 
Paulo-SP

2020

Banco de dados
SciElo

Reformas conser-
vadoras e a “nova 
educação”: orientações 
hegemônicas no MEC 
e no CNE

Márcia Angela da 
Silva Aguiar

Revista Educação 
& Sociedade – 
Campinas-SP

2019
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Banco de dados Título do artigo Autores Revista/ Região Ano

Banco de dados
SciElo

Cosmopolitismo e 
performatividade: 
categorias para uma 
análise das competên-
cias na Base Nacional 
Comum Curricular

Alessandro de 
Melo; Ana Claudia 
Marochi

Educação em 
revista – Belo 
Horizonte-MG

2019

Banco de dados
SciElo

Educação e demo-
cracia: Base Nacional 
Comum Curricular e 
novo Ensino Médio 
sob a ótica de entida-
des acadêmicas da área 
educacional

Marilda de 
Oliveira Costa; 
Leonardo Almeida 
da Silva

Revista Brasileira 
de Educação - Rio 
de Janeiro-RJ

2019

Banco de dados
SciElo

Pode a Política Pública 
mentir? A Base Nacio-
nal Comum Curricular e 
a disputa da qualidade 
educacional

Eduardo Donizeti 
Girotto

Revista Educação 
& Sociedade – 
Campinas, SP

2019

Banco de dados
SciElo

Trajetória e perspec-
tivas para o ensino de 
Matemática nos anos 
iniciais

Cármen Lúcia
Brancaglion 
Passos; Adair 
Mendes Nacarato

Revista Estudos 
Avançados – São 
Paulo-SP

2018

Banco de dados
SciElo

O silenciamento 
de professores da 
Educação Básica pela 
estratégia de fazê-los 
falar

Janete
Magalhães 
Carvalho; Suzany 
Goulart Lourenço

Revista Pro-
Posições –
Campinas-SP

2018

Banco de dados
SciElo

Reforma do Ensino 
médio no contexto da 
medida provisória nº 
746/2016: Estado, 
currículo e disputas 
por hegemonia

Celso João 
Ferreti; Monica 
Ribeiro da Silva

Revista Educação 
& Sociedade – 
Campinas-SP

2017
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Banco de dados Título do artigo Autores Revista/ Região Ano

Banco de dados
SciElo

A tríade da reforma do 
Ensino Médio brasilei-
ro: lei nº 13.415/2017, 
BNCC E DCNEM

Eliana Cláudia 
Navarro Koepsel; 
Sandra Regina de 
Oliveira Garcia; 
Eliane Cleide da 
Silva Czernisz

Educação em 
revista –Belo 
Horizonte-MG

2020

Banco de dados
SciElo

Entre o cinismo e a 
hipocrisia: o novo ciclo 
de reformas educacio-
nais no Brasil

Eduardo Donizeti 
Girotto

Educação em 
revista –Belo 
Horizonte-MG

2018

Quadro 2 – Resultados das buscas no banco de dados SciELO – 2014 a 2020.
Fonte: Elaborado para este estudo.

A partir da análise dos artigos selecionados, nota-se que os 
autores demonstram preocupação com as alterações que a nova BNCC 
pode causas no ambiente escolar, as disputas advindas da nova base 
e os desdobramentos políticos e de cunho social, visto os direciona-
mentos dados na BNCC. Michetti (2020) nos mostra os vários agentes 
envolvidos na criação da base, assim como os discursos em favor da 
criação da base proferidos pelos membros do Movimento Pela Base, 
como a fundação Lemann, e as críticas feitas a ela como as feitas pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE).

Por outro lado, podemos discorrer também sobre o artigo 
de Carvalho e Lourenço (2018), que ressaltam a preocupação com o 
sufocamento do professor visto os direcionamentos dados pela base, 
em que o docente em sala de aula tem suas possibilidades de pro-
blematização de conteúdos tolhida, as autoras também demonstram 
preocupação com o conteúdo que impõe um pensar conduzido aos 
alunos e professores. O que mais uma vez aponta para uma preocupa-
ção relevante no que diz respeito a tirada de autonomia do docente ao 
ministrar conteúdo.
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Os textos selecionados nos Anais das reuniões da ANPEd GT 
12 nos mostram a preocupação com a universalização do currículo 
na perspectiva da BNCC, os saberes que são valorizados e os que são 
invisibilizados pela Base.

O quadro a seguir especifica os trabalhos selecionados nos 
anais da ANPEd-GT 12 Currículo, publicados nos anos de 2015, 2017 e 
2019. Dos trabalhos contidos nesse GT, onze (11) foram selecionados, 
analisando os captados, podemos observar que o maior número de 
trabalhos envolvendo o objeto de estudo BNCC foi publicado no ano 
de 2019, correspondendo a um total de 63% dos onze (11) trabalhos 
selecionados. Foi possível notar a relevância dada ao tema BNCC no 
que diz respeito ao campo do currículo, e as reflexões estimuladas 
sobre a sua interferência no cotidiano escolar.

Banco de dados Título do artigo Autoria Revista/ Região Ano

ANPEd GT 12
Currículo

A produção de 
subjetividades na 
escola: uma reflexão 
sobre o poder 
disciplinar no contexto 
escolar.

Sirley Lizott 
Tedeschi; Agência 
Financiadora

37ª Reunião 
Nacional da 
Anped UFSC – 
Florianópolis-SC

2015

ANPEd GT 12
Currículo

Currículo, tradução e 
controle

Érika Virgílio 
Rodrigues da 
Cunha; Hugo
Heleno Camilo 
Costa

37ª Reunião 
Nacional da 
Anped UFSC – 
Florianópolis-SC

2015

ANPEd GT 12
Currículo

Virada epistemológica 
do campo curricular: 
reflexos nas políticas 
de currículo e em 
proposições de 
interesse privado.

Juares da Silva 
Thiesen

37ª Reunião 
Nacional da 
Anped UFSC – 
Florianópolis-SC

2015

ANPEd GT 12
Currículo

Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC): 
sujeitos, movimentos 
e ações políticas

Débora Barreiros

38ª Reunião 
Nacional da 
Anped UFMA – 
São Luís-MA

2017
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Banco de dados Título do artigo Autoria Revista/ Região Ano

ANPEd GT 12
Currículo

Base/Comum/
Nacional: A busca pela 
universalização na 
BNCC

Camila Costa 
Gigante; Phelipe 
Florez Rodrigues

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF – 
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

Ações de resistências, 
invenções e produções 
de políticas dos 
praticantes da escola

Soymara Vieira 
Emiliao

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF – 
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

Currículo e o tempo 
de aprender: 
aproximações 
necessárias para 
pensar a alfabetização 
nacional

Bonnie Axer; 
Rosalva de Cássia 
Rita Drummond;

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF –
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

Significações de 
currículo nos textos 
políticos destinados à 
Educação Infantil

Catia Cirlene 
Gomes de 
Oliveira

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF –
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

A política de 
centralização 
curricular na 
BNCC e na base 
nacional comum 
para a formação de 
professores

Larissa Zancan 
Rodrigues; Beatriz 
Pereira; Adriana 
Mohr

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF –
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

Conversas ordinárias
Vinícius Lírio 
Hozana Ferreira

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF –
Niterói-RJ

2019

ANPEd GT 12
Currículo

As migrações e as 
redes educativas 
para “fazer pensar” 
Questões curriculares 
e a BNCC

Joana Ribeiro dos 
Santos; Rebeca 
Silva Brandão 
Rosa

39ª Reunião 
Nacional da 
ANPEd-UFF –
Niterói-RJ

2019

Quadro 3 – Resultados das buscas nos Anais da ANPEd – de 2015 a 2019.
Fonte: Elaborado para este estudo.
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ANÁLISE DAS PRODUÇÕES SELECIONADAS E OS PRINCIPAIS 
QUESTIONAMENTOS NO QUE DIZ RESPEITO À TEMÁTICA

Ao analisa-los no banco de dados da Capes, a busca no referido 
site se mostrou bem extensa vista a quantidade abundante de artigos 
encontrados quando utilizados os descritores mencionados no tópico 
anterior. Podemos assim analisar que os artigos selecionados no banco 
de dados da Capes abordam em sua maioria as políticas públicas que 
envolvem a formação docente no Brasil, e também as influências dos 
Organismos Internacionais na formação e trabalho docente.

Rodrigues e Coutinho (2017) discorrem sobre trabalho docente 
e os brasileiros diante da divisão internacional do trabalho. Já Maquiné 
e Azevedo (2018) elencam aspectos das competências na formação de 
professores encontrados desde a Lei de Diretrizes Bases da Educação 
(LDB) nº 9.394/1996 até a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Tendo em vista a análise dos artigos selecionados concluímos que os 
textos obtidos no banco de dados da Capes contemplam aspectos 
referentes à pesquisa.

Os textos selecionados nos Anais da ANPEd focam em questões 
curriculares que envolvem a BNCC visto que foram selecionados no 
GT 12 Currículo, levando em conta a atuação do professor. Barreiros 
(2017) nos traz questionamentos sobre sujeitos, movimentos e ações 
políticas que envolvem a BNCC. Já Rodrigues, Pereira e Mohr (2019) 
discorrem sobre a BNCC e a BNCFP e os impactos sobre os currículos.

As buscas realizadas no banco de dados da SciElo nos mostra-
ram escassez de trabalhos publicados em comparação aos resultados 
iniciais obtidos no site da Capes. Ao utilizar dois ou mais descritores 
os resultados eram mínimos, e por conta disso foi utilizado apenas o 
descritor BNCC, pelo qual então foi possível selecionar onze artigos. 
Michetti (2020) nos mostra as recentes disputas sobre a criação da 
BNCC. Já Passos e Nacarato (2018) alertam sobre os impasses sobre 
a BNCC no que diz respeito ao ensino de matemática nos anos iniciais 



227COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

do Ensino Fundamental. Visto as variações das temáticas dentro da 
problemática, foi possível notar que as publicações no site da SciELO 
abrangem mais da relação direta professor aluno do que as relações 
entre base e políticas públicas. Foi possível notar também que as pro-
duções envolvendo o objeto de estudo aumentaram a partir de 2017, 
ano em que a terceira versão da BNCC foi aprovada. As publicações em 
sua maioria ocorreram na região Sul e Sudeste, não sendo notória a 
produção dessa temática na região Norte e Nordeste.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo nos mostrou que apesar do aumento das 
produções acadêmicas a respeito da temática terem crescido nos últi-
mos anos, ainda assim são em número reduzido comparado a outros 
assuntos. O levantamento também nos revelou que poucos artigos 
abordam de maneira direta a influência dos Organismos Internacionais 
nas definições da BNCC no Brasil, sendo esse um fator que merece 
atenção e desenvolvimento de mais pesquisas que enriqueçam as 
discussões e questionamentos a respeito da temática.

É notória, entretanto, que a preocupação com os impactos da 
BNCC cresce com o passar dos anos, contudo os estudos ainda não 
revelam com clareza os impactos diretos no trabalho docente, mas 
já evidenciam como a formação docente vem sendo afetada para 
atender as novas necessidades do contexto, contudo não pensando na 
educação, e sim nas necessidades do sistema capitalista.
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O RECONHECIMENTO DO ÊXITO  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO FORMA  

DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO  
DO PROFESSOR 

Renata Cecilia Estormovski

RESUMO
Que elementos são entendidos como responsáveis pelo êxito do professor 
no Prêmio Educador Nota 10 e quais suas implicações para o trabalho exer-
cido pela categoria? Esse é o problema que impele este estudo, que possui 
como objetivo identificar quais são os critérios de êxito docente difundidos 
pelo Prêmio Educador Nota 10, discutindo como seus indicadores de sucesso 
naturalizam processos que precarizam o trabalho do professor. Para alcançá-
-lo, realiza-se uma análise de conteúdo (BARDIN, 2016) e utilizam-se como 
principais referenciais teóricos Dardot e Laval (2016), Laval (2019) e Antunes 
(2000). Os resultados apontam a meritocracia, a concorrência e o empreen-
dedorismo como as categorias analíticas temáticas que sistematizam o êxito 
docente na proposta, o que indica a aproximação do concurso com princípios 
que regem a racionalidade neoliberal e que concebem a escola como uma 
empresa. O sucesso docente, assim, é considerado uma conquista individual, 
com sua valorização sendo privatizada. Desse modo, naturaliza-se a percep-
ção de que condições adequadas, salário justo, período para planejamento e 
formação, além de outras garantias legais que se constituem como bandeiras 
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da categoria, não seriam prioridade para garantir a qualidade no ensino 
público, fomentando a precarização do trabalho docente.
Palavras-chave: Educação Básica. Trabalho Docente. Precarização.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Distintas premiações são promovidas no âmbito educativo 
sob o argumento de que valorizariam o trabalho desenvolvido pelos 
docentes, sendo o Prêmio Educador Nota 10 uma das iniciativas mais 
conhecidas do gênero no país. Realizado desde 1998 por uma rede po-
lítica que possui como seus protagonistas os grupos Globo e Abril e as 
fundações Victor Civita e Roberto Marinho, o concurso também conta 
com o apoio de outros diferentes entes públicos e privados, entre os 
quais cabe o destaque à Revista Nova Escola. Sua constituição justifica 
a ampla divulgação que recebe na imprensa, sendo referenciado como 
o maior e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira.

Avaliando relatos enviados por professores das diferentes 
etapas e modalidades, de escolas públicas, privadas e filantrópicas, 
e atuantes tanto diretamente na docência, quanto na gestão escolar, 
o Prêmio é realizado anualmente. Sua sistemática seleciona inicial-
mente 50 finalistas, dentre os quais são indicados 10 vencedores, que 
são convidados a frequentar uma cerimônia realizada em São Paulo, 
geralmente no mês de outubro, na qual é divulgado o Educador do 
Ano. Assinaturas digitais da Revista Nova Escola, vales-presente e 
certificados são distribuídos, sendo que a visibilidade dada aos pro-
fessores e aos seus projetos em reportagens e publicações reforçam o 
reconhecimento dos premiados. 

Diante da amplitude de seu alcance e da grande aceitação que 
a premiação possui nas escolas de Educação Básica do país (o que é 
comprovado pelos milhares de relatos enviados anualmente para 
avaliação), este estudo se dedica a responder a seguinte questão: 
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Que elementos são entendidos como responsáveis pelo êxito do 
professor no Prêmio Educador Nota 10 e quais suas implicações para 
o trabalho exercido pela categoria? Tendo como principais teóricos 
para o embasamento da discussão Dardot e Laval (2016), Laval (2019) 
e Antunes (2000) e utilizando como método a análise de conteúdo 
(BARDIN, 2016), são examinados os documentos em suporte digital 
que orientam o Prêmio e também os relatos considerados vencedores 
entre 2010 e 2019. A partir disso, pretende-se alcançar o objetivo de 
identificar quais são os critérios de êxito docente disseminados pelo 
Prêmio Educador Nota 10, discutindo como seus indicadores de su-
cesso naturalizam processos de precarização do trabalho do professor.

Associado desde 2018 ao Global Teacher Prize, considerado o 
Nobel da educação, o Prêmio Educador Nota 10 faz parte da rotina 
das escolas do país, sendo que os projetos considerados vencedores 
anualmente são divulgados com o objetivo de que sejam replicados, 
o que fica explícito no site da premiação. As edições da Revista Nova 
Escola reforçam essa dimensão, estimulando que tais boas práticas 
sejam adotadas nas salas de aula de todo o país, o que reforça a re-
levância da utilização dos relatos premiados para o desenvolvimento 
da análise. Com a identificação das categorias analíticas temáticas que 
sistematizam essa iniciativa, entende-se que será possível desenvolver 
a discussão a que o estudo se propõe, construindo uma argumentação 
que explicite a racionalidade oculta pela premiação e os efeitos de sua 
ampla divulgação para o modo como o trabalho docente se materializa.

O ÊXITO DOCENTE NO PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10

A educação está em constante em relação com as mudanças 
sociais, políticas, culturais e econômicas que se materializam na reali-
dade. Com a racionalidade neoliberal regendo essa dinâmica na atuali-
dade, medidas passam a ser impostas às escolas para que se adequem 
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a suas prescrições, adaptando os sistemas educativos às demandas 
do capital. Nessa relação, a educação deixa de ser um processo for-
mativo voltado ao bem comum para se tornar um bem de consumo 
que gerará lucratividade futura individual, sendo que, em busca disso, 
a competitividade passa a orientar, desde cedo, as relações entre os 
sujeitos (LAVAL, 2019).

As modificações sofridas pelas escolas, por mais que pareçam 
isoladas, quando relacionadas umas às outras denotam mutações es-
truturais que Laval (2019) discute como resultantes do neoliberalismo 
escolar. A partir dele, tanto o sentido da educação, quanto o vínculo 
social passam a ser articulados a valores econômicos, que privatizam 
o saber e tornam a escola um espaço de disputa por posições privile-
giadas no trabalho e nos estratos sociais. O indivíduo passa a ser en-
tendido como um empreendedor de si, na medida em que “a empresa 
é promovida como modelo de subjetivação: cada indivíduo é uma 
empresa que deve se gerir e um capital que se deve fazer frutificar” 
(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 372).

A capacidade de realização, de superar dificuldades e de buscar 
a eficiência em todas as suas ações orienta o empreendedor de si na 
busca por seus objetivos. Sucessos e fracassos são privatizados, com a 
autorresponsabilização dos sujeitos constituindo um padrão de abne-
gação pessoal que é entendido como essencial para se alcançar êxito. 
A concorrência é constante, já que a naturalização da desigualdade faz 
com que haja uma luta de todos contra todos1 na busca pelas melho-
res posições. Além disso, a lógica meritocrática se torna um lembrete 
permanente de que somente os mais esforçados e dedicados alcançam 
suas metas, criando-se uma fobia de Estado (DARDOT; LAVAL, 2016), 
em que auxílio social é entendido como limitador das capacidades 
humanas e um empecilho ao desenvolvimento.

1  Em alusão a Thomas Hobbes na obra Do cidadão, publicada inicialmente em 1642.
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A adaptação de currículos, métodos, gestão e avaliação impul-
sionam a concretização dessas prescrições na realidade das escolas. 
Reformas curriculares distorcem teorias pedagógicas, impulsionam 
metodologias dinâmicas e inserem instrumentos tecnológicos como 
formas de inovação da escola. Os saberes são aproximados da práti-
ca, sendo tecnicizados, abordados de forma rasa e transformados em 
competências e habilidades úteis para o mercado. A gestão precisa 
comprovar eficiência, reduzindo a participação democrática da comu-
nidade a ações pontuais e regendo a escola a partir da lógica empre-
sarial. As avaliações movem todas essas ações, já que, padronizadas, 
incluem em seus exames disciplinas e conhecimentos específicos, 
tidos como mais relevantes ao mercado, e divulgam amplamente os 
resultados das instituições, criando rankings que difundem um pa-
drão único de qualidade. Assim, segregam instituições que resistem 
às investidas neoliberais e não expressam o desempenho padrão 
esperado em sua aferição.

A docência também passa a ser vinculada a tais concepções. 
Além de toda a dinâmica a partir da qual o professor desenvolve seu 
fazer ser atrelada a princípios neoliberais, o modo como sua categoria 
tem o trabalho reconhecido e valorizado também sofre implicações. 
A estabilidade profissional do docente (mesmo que, no Brasil, seja 
assegurada pela LDB)2 passa a ser desestimulada, pois a garantia de 
emprego é articulada à uma dependência estatal que geraria inefici-
ência e desencorajaria os docentes a desempenharem sua função com 
afinco. Do mesmo modo, a sindicalização é vista com desconfiança 
(LAVAL, 2019), impedindo os docentes de exercerem a autogestão de 
si e de demonstrarem compromisso com os imperativos exigidos por 

2  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.393/1996, prevê, no art. 67, 
que o ingresso na carreira docente no serviço público deve ocorrer exclusivamente 
por meio de concurso público de provas e títulos.
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seu empregador (seja o gestor da escola privada ou o Estado, que se 
assume como instrumento de dominação de classe do capital)3.

Ao examinar o Prêmio Educador Nota 10, buscando identificar 
quais critérios de êxito são relacionados à docência pela premiação, 
essas considerações se mostram presentes. A dinâmica neoliberal e 
seus princípios se tornam tácitos tanto na análise de conteúdo rea-
lizada a partir dos relatos dos professores vencedores entre os anos 
de 2010 e 2019 (cerca de dez em cada umas das edições), quanto 
na contextualização acerca da premiação divulgada em seu site, que 
foi relacionada às categorias analíticas identificadas como forma de 
reforçar a argumentação proposta. Essa dinâmica, cabe frisar antes 
de avançar na discussão, não intentou realizar qualquer crítica aos 
projetos enviados ao prêmio, mas identificar que aspectos do trabalho 
docente são ressaltados como responsáveis pelo êxito na interpreta-
ção do concurso, compreendendo sua forma particular de conceber a 
docência na Educação Básica.

Indicada como um “esforço de interpretação” que oscila entre 
“o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 
2016, p. 15), a análise de conteúdo resultou em dez unidades de 
registro, cujo tratamento indicou três categorias analíticas temáticas 
– que representam, justamente, princípios neoliberais que regem a 
sociabilidade e, em relação a ela, também a Educação Básica. O em-
preendedorismo, a concorrência e a meritocracia foram entendidas 
como os elementos indicados pelo Prêmio Educador Nota 10 como 
responsáveis pelo êxito do professor em seu trabalho. Elaborados em 
articulação com o referencial teórico que se sobressai na pesquisa, 
esses campos temáticos resumem os aspectos que se evidenciam nos 
relatos divulgados pelo concurso como vencedores e são reforçados 

3  De acordo com David Harvey, na obra A produção capitalista do espaço, publicada 
em 2005, o poder público, no capitalismo, serve a interesses privados e provê 
condições para que sua racionalidade se mantenha estável. É resumido, por ele, 
como um “instrumento de dominação de classe” (HARVEY, 2005, p. 80).
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pelas prescrições que a premiação difunde por meio da rede política 
que a promove.

O empreendedorismo é identificado no Prêmio pela percep-
ção divulgada por ele de que, independentemente das carências da 
comunidade em que a escola se situa, da falta de condições básicas de 
trabalho ou de quaisquer outras dificuldades encontradas, o docente 
premiado mostra sua capacidade de realizar seus objetivos, criando as 
soluções necessárias. Inovando e assumindo uma posição de protago-
nismo diante dos empecilhos encontrados no cotidiano, o professor 
nota 10 torna-se inspirador aos seus pares por não esperar por solu-
ções de seus superiores e “pôr a mão na massa”. Até não conseguir 
fazer com que seu projeto alcance os efeitos esperados, não desanima, 
nem desiste.

Essa interpretação é realizada com base no conceito de empre-
endedorismo que o define como a capacidade que um indivíduo possui 
de acreditar em seu próprio poder de realização, sendo persistente e 
superando as crises que se apresentam na realidade (GARCIA, 2015). 
Conhecendo suas características pessoais e também sua realidade, o 
empreendedor se engaja em um projeto e “faz acontecer”, motivando 
os que estão ao seu redor a compartilharem de uma meta. A indi-
vidualidade é exaltada, assim como a ajuda mútua, já que o âmbito 
local é tido como responsável por identificar seus problemas, elaborar 
soluções e colocá-las em prática.

Nos indicadores identificados nos projetos vencedores, essas 
questões se salientam como uma espécie de roteiro seguido pelos 
vencedores. Inicialmente, a sensibilidade do docente faz com que ele 
identifique uma dificuldade encontrada pelos estudantes, que pode 
ser também uma curiosidade ou um interesse da turma. Em seguida, 
realiza um planejamento em que utiliza diferentes métodos e estraté-
gias, pensando em formas de inovar e chamar a atenção do grupo. O 
docente faz isso, geralmente, relacionando um saber escolar requerido 
pela Base Nacional Comum Curricular com o cotidiano dos discentes, 
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mostrando a aplicabilidade prática e tornando o conhecimento atra-
tivo ao estudante. Sua criatividade e potencial de inovação superam 
limitações e proporcionam o alcance de seus objetivos.

Além de se depreender dos relatos, essa categoria analítica 
também aparece no formato adotado pela premiação para selecionar 
as propostas, estando presente principalmente na etapa de avaliação 
dos projetos. Cada docente é convocado a participar de sucessivos 
momentos de arguição, comprovando em detalhes os resultados 
obtidos. Cada ponto da descrição encaminhada ao concurso pode ser 
passível de questionamento, com o professor tendo que argumentar 
e comprovar sua capacidade de realização do projeto encaminhado. 
Para que sirva de inspiração a outros docentes empreendedores, seu 
projeto precisa se destacar e demostrar sua validade.

Aliada ao empreendedorismo, a concorrência, um princípio 
inerente a concursos, também se salienta no conteúdo da proposta do 
Prêmio e em seus relatos vencedores. Para ser premiado, o professor 
precisa provar ser melhor do que seus pares, construindo um projeto 
que se articule com a premiação e demonstre um maior número de 
qualidades do que os de seus concorrentes. Além disso, a competi-
tividade é constante já que, até a indicação do Educador do Ano, as 
diferentes etapas reforçam esse viés. É como se, por meio do Prêmio, 
fosse possível distinguir os professores realmente competentes dos 
demais, com a disputa entre os pares garantindo a justiça na definição 
dessa classificação. Por sinal, na apresentação do concurso em seu site 
é identificável a percepção de que, buscando se sobressair aos seus 
colegas, os professores se dedicariam mais, o que qualificaria o ensino.

Mesmo que pareça esse campo temático pareça incompatível 
com os princípios que professores nota 10 deveriam difundir, Laval 
(2019) indica que, com o neoliberalismo escolar, há uma concorrência 
generalizada, em que são naturalizadas condutas de disputa na rotina 
das instituições de ensino. A ênfase em avaliações externas, que re-
gem a dinâmica das escolas, reforça essa categoria ao se salientar nos 
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projetos vencedores. O aumento dos índices das instituições em afe-
rições padronizadas é mencionado como sinônimo de sucesso, sendo 
que tal conquista é destacada na prática dos docentes, principalmente 
daqueles que atuam na gestão escolar.

Além disso, a busca constante pela anuência das famílias 
quanto ao trabalho executado pelo docente, opinando, colaborando 
e avaliando seu trabalho, também denota a articulação dos projetos 
premiados a essa categoria. Isso porque, como Laval (2019) indica, 
com a adoção da racionalidade neoliberal no ensino, a escola se torna 
um produto de consumo pelo qual a família pode escolher. Mesmo em 
um contexto de ensino público, a disputa por matrículas faz com que 
as escolas aproximem suas ações das expectativas dos responsáveis 
como uma forma de comprovar sua qualidade e sua articulação aos 
seus anseios. Assim, seguem sendo a escolha daquele grupo familiar 
para a formação de seus filhos, mantendo-se competitivas diante de 
outras instituições similares.

A meritocracia se alia ao empreendedorismo e à concorrência 
como categoria analítica que se depreende no Prêmio Educador Nota 
10. Sendo conceituada por Dardot e Laval (2016, p. 51) como “a justa 
recompensa do mérito”, esse campo temático, bem como a concor-
rência, constitui-se como inerente a concursos, já que promove o reco-
nhecimento daquele com maior destaque e que venceu determinada 
disputa. No Prêmio em exame, a meritocracia transparece pela neces-
sidade constante de o docente demonstrar seu valor, provando que o 
empenho que direciona ao seu projeto é digno de ser congratulado. 
Sua dedicação é entendida como capaz de superar qualquer barreira, 
seja ela uma dificuldade estrutural da escola ou da comunidade, de 
aprendizagem de seus alunos ou de financiamento para arcar com 
materiais e recursos.

Nos relatos, esse campo temático se salienta principalmente 
nas propostas de docentes que concorrem e conseguem colocar sua 
escola em posição de destaque em avaliações externas, reforçando a 
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categoria anterior, já que isso denota também seu esforço e dedicação 
para superar dificuldades e obter sucesso. Além disso, a ênfase nas dis-
tintas estratégias e metodologias adotadas pelos professores apontam 
para seu empenho em ir além de condutas habituais, demonstrando 
uma atuação singular, com persistência e esmero em seu trabalho. 
Nas descrições dos professores premiados, ainda, é possível articular 
a essa categoria o protagonismo dos docentes aos vencerem barreiras 
e efetivarem parcerias para conseguir obter benefícios para sua escola 
e seus alunos.

Nesse sentido, essas três categorias, como sua discussão deno-
ta, estão articuladas e complementam umas às outras. Sua associação 
nos relatos e no conteúdo da proposta indica uma individualização do 
êxito do professor e sua autorresponsabilização no desenvolvimento 
de um trabalho exitoso. Nenhuma dificuldade da escola é vista como 
passível de justificar uma atuação de menor qualidade, já que, na per-
cepção que se sobressai na análise, basta um professor dedicado, que 
busca empreender para realizar seus objetivos e que concorre para 
provar a qualidade de seu trabalho para superar qualquer problema. 
Condições adequadas de trabalho, salário justo e tempo apropriado 
para planejamento e formação não aparecem como indicadores que 
possam constituir (ou fortalecer) uma docência exitosa. A responsa-
bilização do mantenedor, seja o empresário da educação ou o próprio 
Estado, não é mencionada, como se a provisão de quaisquer elementos 
por fosse dispensável.

Com a ampla divulgação dessa iniciativa e de seus profes-
sores e projetos premiados, o Prêmio demonstra colaborar com a 
naturalização da precarização do trabalho do professor. Vinculada à 
precariedade social constituída pelo capital como condição humana 
(ALVES, 2007), essa condição é parte da essência do capitalismo, que 
conceitua os indivíduos a partir da classe social a que pertencem. De 
modo histórico e sistêmico, os professores têm tido sua força de traba-
lho aproximada de uma mercadoria, com sua intelectualidade afastada 
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de sua prática profissional. Os princípios que regem o mercado, desse 
modo, regulamentam também seu trabalho, sendo o professor um 
objeto de escolha (LAVAL, 2019), que precisa ser competitivo e ter um 
custo benefício adequado.

Investimentos altos para sua manutenção seriam desnecessá-
rios, com questões salariais e estruturais, por exemplo, não sendo re-
levantes para garantir sua eficiência. Além disso, a partir da disjunção 
entre trabalho material e imaterial (ANTUNES, 2000), ocorrem pro-
cessos como o visto no Prêmio: aqueles que pensam e criam projetos 
inovadores são considerados como pertencentes a uma classe distinta 
dos demais que, por não demonstrarem tanto mérito e capacidade de 
realização, apenas devem replicar os projetos divulgados. O professor 
é destituído de sua autonomia e se submete ao que Peroni (2015) 
define como uma privatização do conteúdo da educação, com entes 
externos e vinculados ao setor privado (como os promotores do Prê-
mio) definindo a que a escola deve se dedicar e impondo, como no 
caso em questão, o que é relevante valorizar no trabalho docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Responsabilizando-se por qualquer problema e crendo que 
pode resolvê-lo, o professor empreendedor supera seus concorrentes 
e prova ser merecedor de mérito ao ser considerado vencedor do Prê-
mio Educador Nota 10. No concurso, o êxito em seu trabalho se vincula 
a essas prescrições, que justificariam o destaque que ele e sua propos-
ta recebem com a divulgação realizada pelos grupos que promovem a 
iniciativa, bem como a replicação dos projetos em contextos distintos 
dos seus. Imputando o êxito à ação individual dos docentes, o concurso 
desvincula a atuação do professor de quaisquer condições de trabalho 
ideais, sem mencionar, ainda, a relevância de um salário adequado e 
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de tempo específico para planejamento e formação, etapas intrínsecas 
à sua atuação e bandeiras de luta histórica da categoria.

Além do mais, durante a análise, torna-se latente uma contra-
dição estrutural à proposta: em vez de promover a valorização dos 
docentes, como apregoa, o concurso favorece a precarização de seu 
trabalho, naturalizando preceitos neoliberais em seu fazer. Apenas uma 
pequena parcela dos professores tem acesso a benefícios, concedidos 
como bonificações apenas aos que mereceriam mais. Uma prática pe-
dagógica de sucesso é relacionada a uma competição constante entre 
os pares, com o empreendedorismo, a concorrência e a meritocracia 
reforçando princípios de mercado na educação. Com isso, colabora-se 
principalmente com a fragilização da função social da escola, com os 
dados elencados auxiliando na compreensão do cenário a partir do 
qual a profissão docente se constitui na atualidade e no qual a valo-
rização profissional é apropriada privadamente e a desigualdade é 
compreendida como comum nas práticas escolares.
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O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa 
realizada pela Universidade de Brasília (UnB) que objetivou identificar 
aspectos que dificultam o engajamento docente em propostas de 
Educação Ambiental (EA) em escolas públicas do Distrito Federal (DF). 
Para Jacobi, Tristão e Franco (2009), a participação é o eixo norteador 
das práticas de EA e veem a necessidade de articulação de saberes e 
fazeres para responder à complexidade das questões socioambientais. 
Entretanto, estudos realizados no Brasil apontam a falta de envolvi-
mento dos docentes em atividades ou projetos de EA nas escolas, bem 

1  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
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como constatam que tais atividades acontecem, recorrentemente, 
de maneira superficial e descontínua, especialmente em datas come-
morativas (SEGURA, 2001; BIZERRIL; FARIA, 2001; LOUREIRO, 2009; 
SOUSA, 2009). São evidências de que a temática ambiental ainda não 
é inserida e debatida nos espaços-chave da organização e do planeja-
mento escolar (CARVALHO, 2005) e que abordagens homogeneizadas 
e superficiais do discurso ambiental levam à perda do seu caráter 
crítico e ao direcionamento a uma educação hegemônica, em uma 
perspectiva conservadora da EA (GUIMARÃES, 2000). 

O projeto político-pedagógico de uma EA crítica é sintetizado 
por Carvalho (2008) pela contribuição na mudança de valores e atitu-
des, fundado na perspectiva de formação de um sujeito ideal, capaz de 
identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambien-
tais. Para a autora, o sujeito ecológico opta por uma existência eco-
lógica plena, tendo sua vida cotidiana orientada ecologicamente, de 
acordo com os seus valores, com vistas à transformação da sociedade. 

A educação é o meio mais eficaz para a transmissão de valores, 
permitindo que a sociedade possa enfrentar situações conflitantes 
do presente e do futuro. Propostas de ação educativa que enfatizam 
a necessidade de despertar as pessoas para serem comprometidas 
com a vida, incluindo a natureza e todas as suas formas de manifes-
tação (LAPA JR., 2014), são encontradas em projetos de EA. Segundo 
Schwartz (2005), os valores humanos servem de orientação ou ava-
liação de comportamentos, pessoas e eventos, formando um sistema 
hierárquico de prioridades e são usados como padrões ou critérios nas 
tomadas de decisões.

Este olhar permite acreditar que, minimamente, para se engajar 
na temática ambiental, os educadores devem ter o perfil na aceitação 
dos outros como iguais e a preocupação com o seu bem-estar e dos 
outros, bem como da natureza. Estes valores de autotranscendência se 
opõem aos valores individuais e que promovem os interesses próprios 
(SCHWARTZ, 2005; SCHWARTZ et al., 2012). Desta forma, atividades de 
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EA podem envolver todos os componentes curriculares, evidenciando 
sua importância como uma forma eficaz de comprometer os cidadãos 
com temáticas da e para a vida.

Assim, sem a intenção de estabelecer classificação ou descone-
xão entre os demais aspectos dificultadores identificados pela investi-
gação (a prerrogativa transversal da EA, as relações de poder e conflito 
nas escolas, a formação docente), que indubitavelmente dialogam 
uns com os outros, mas não tratados nesse momento, dedicamos a 
presente reflexão às condições de trabalho docente no cotidiano esco-
lar, que dificultam o engajamento docente em atividades de EA, com 
atenção aos valores pessoais, surgidos como possibilidade de reversão 
do problema, por permitir o despertar para o comprometimento com 
a melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida para si, para 
outros e para o planeta.

MÉTODO

Participaram 17 professores (onze do gênero feminino), atuan-
tes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)2. 
Das quatorze Coordenadorias Regionais de Ensino da SEEDF, oito 
tiveram representatividade com professores das diferentes áreas do 
conhecimento, com média de idade igual a 34,6 anos e de 15,2 anos de 
atuação nas três etapas da Educação Básica da rede pública de ensino.

Foram utilizadas três estratégias para coleta de dados, quais 
sejam, entrevistas semiestruturadas, grupo focal e roda de conversa. 
As entrevistas individuais semiestruturadas foram realizadas com três 
professores gestores de escolas em que são desenvolvidos projetos 

2 A SEEDF, com mais de 600 escolas e organizadas conforme a tipologia do ensino 
oferecido, atende cerca de 450 mil estudantes e conta com aproximadamente 
25 mil docentes em sala de aula. Disponível em: http://www.se.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/02/relatorio_gestao_2015_2018_22nov19.pdf. Acesso 
em: 15 maio 2020.
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com temática ambiental e com três professores propositores que im-
plementaram ou coordenaram projetos de EA. O grupo focal ocorreu 
com a participação de oito professores com atuação nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, não envolvidos diretamente 
em atividades com a temática ambiental, ou seja, não propositores. 
A roda de conversa contou com a participação de três professores 
da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os 
roteiros das entrevistas foram adequados à condição de cada grupo 
de participantes e dispostos em uma perspectiva de flexibilidade, ou 
seja, além das questões elaboradas, outras foram sendo incluídas ao 
processo de coleta de dados.

A análise dos dados foi realizada qualitativamente, tendo como 
aporte teórico a “escuta sensível” de Barbier (2007), por meio da lei-
tura flutuante do material produzido (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; ANDRÉ, 
2008) e triangulação com a revisão bibliográfica e com o referencial 
teórico para se chegar às categorias de análise.

RESULTADOS

Observou-se que grande parte da fala dos professores foi dire-
cionada à importância das ações ocorridas no cotidiano da escola que, 
muitas vezes, não são contempladas no planejamento das atividades. 
Portanto, é preciso conhecer melhor os problemas enfrentados por 
professores no dia a dia da prática docente como forma de compreen-
der as adversidades, pessoais e/ou profissionais, diante das propostas 
de EA. Os professores enfatizaram que “as condições de trabalho 
dificultam muito”. Destacaram o número excessivo de estudantes em 
sala de aula e o atendimento, sem o apoio devido, aos estudantes 
com transtornos funcionais e/ou deficiências. Ficou evidenciado que 
os problemas sociais envolvendo discentes e suas famílias incidem 
nas salas de aula, comprometendo o desempenho dos professores. 



247COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

O aprendizado, em alguns casos, passa a ser secundário diante de 
tantas outras preocupações que o docente é envolvido. Alguns dos 
entrevistados chegaram a admitir que não conseguem superar tais 
dificuldades, deixando transparecer uma angústia pela impressão de 
não estar cumprindo o seu papel. Segue a fala da professora P5.

[...] a gente fica mais preocupado com a realidade do 
aluno do que com o conteúdo [...] porque o outro não 
tem o que comer em casa, vai pra escola pra não ter que 
cuidar do irmão menor em casa, vai pra escola fugir do 
pai que tá espancando todo dia, pelo menos ele está na 
escola e está fugindo disso. [...]. Às vezes eu empobreço 
o meu conteúdo porque eu tenho que me preocupar 
com aquele que eu sei que está sendo espancado, aque-
la menina que eu sei que tá sendo abusada, [...] então 
assim, a preocupação da gente virou outra em escola, a 
gente tem que ser psicólogo, tem que ser médico, tem 
que ser polícia, né? 

Engajar-se em atividades de EA, de acordo com alguns relatos, 
representa um esforço a mais do que o necessário para a sua atuação 
docente. Há, segundo os docentes, uma dificuldade em se cumprir 
o planejado em sala de aula, pois demonstraram sofrer com as de-
mandas sociais das comunidades, as árduas condições de trabalho e 
o volume de conteúdos curriculares previstos. Nesse sentido, muitos 
professores consideram os projetos em EA como um trabalho a mais 
e, portando, uma sobrecarga que pode comprometer o cumprimento 
de todas as suas responsabilidades. Essa assertiva é corroborada na 
fala do professor P11: “É, com relação à dificuldade de implantar o 
projeto a gente sente um pouco de resistência do professor porque, a 
princípio, ele acha que vai ser muito trabalhoso, que não vai dar tanto 
resultado [...]”. Desse modo, há a necessidade de um maior apoio 
institucional que favoreça a participação docente nas atividades de 
EA, pois como dito pelo professor P9, “não pode ficar tudo na mão do 
professor porque ele não dá conta”.
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Assim, a busca por minimizar as dificuldades do dia a dia é um 
dos aspectos que favorecem a aceitação ou a rejeição de algum projeto 
ou atividade de EA. Deduz-se que as propostas de projetos que não 
parecem ajudar efetivamente na solução das questões problemáticas 
enfrentadas pelo professor têm uma importância menor na escala de 
suas prioridades. Nessa perspectiva, pensar em propostas de EA que 
tenham ênfase na questão dos valores é percebido como algo que vai 
ao encontro dos interesses do professor, no sentido de minimizar as 
dificuldades em sala de aula. Portanto, observa-se que os professores 
com valores relacionados ao compromisso com a igualdade, justiça e 
proteção de todas as pessoas, incluindo a natureza, bem como a disposi-
ção para o cultivo de ideias próprias e autonomia para a criatividade, são 
mais autoconfiantes (GUILHARDI, 2002) e acessíveis a projetos de EA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reconfiguração do papel da escola frente às novas deman-
das sociais, engendrada pelas emergentes concepções educacionais, 
credita ao professor a mediação de um aprendizado crítico e reflexivo 
(FREIRE, 1996). A associação entre educação e formação cidadã se 
incorpora a tais concepções e projeta na escola, dentre outras, a 
responsabilidade de prover os estudantes dos direitos inerentes a 
esta cidadania. Entretanto, a investigação sinaliza que estas novas 
atribuições ou responsabilidades não têm sido absorvidas plenamente 
pelas diferentes instâncias dos sistemas de ensino e acabam por so-
brecarregar os profissionais docentes. Observou-se, ainda, que se in-
tercalam avanços conceituais libertários, presentes nos discursos e nos 
documentos oficiais, e retrocessos de práticas opressoras, fomentadas 
por uma estrutura ineficiente do sistema de ensino. “A educação é um 
aparelho ideológico que se torna palco permanente de conflito entre 
interesses conservadores e libertários” (LAYRARGUES, 2002, p. 197).
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Ao absorver descomedidamente as responsabilidades da es-
cola, o professor estaria com a sua atuação de mediação libertadora 
comprometida, passando a direcionar seus esforços para dar conta 
deste fardo. As dificuldades apontadas pelos participantes demons-
tram um descompasso na absorção das responsabilidades diante das 
novas demandas da escola, na medida em que se acumulam na figura 
do professor e, por vezes, negligenciadas por outras instâncias do sis-
tema de ensino. Assoberbado, o docente deixa de reconhecer as vias 
possíveis de atuação que se harmonizam com as novas concepções de 
educação, neste caso específico, a EA em uma perspectiva crítica. De 
acordo com Freire (2005, p. 184), “submetidos a condições concretas 
de opressão em que se alienam, transformados em ‘seres para outro’ 
do falso ‘ser para si’ de quem dependem, os homens já não se desen-
volvem autenticamente”.

A EA, portanto, não é reconhecida como possível mediadora de 
transformação dessa realidade na medida em que não é considerada 
na sua concepção crítica. Ao conceberem a temática ambiental como 
um conhecimento secundário, desconsiderando as suas dimensões 
políticas, sociais e culturais, os professores forjam um exemplo de 
como se dá a sua rendição ao modelo de educação opressor, suposta-
mente superado, como já mencionado, nos documentos oficiais e até 
nos seus próprios discursos. 

Quanto às escolas, reforça-se o fato de que os conteúdos tradi-
cionais só farão sentido para a sociedade e para quem ensina e estuda, 
se estiverem integrados em um projeto educacional abrangente de 
transformação (BERNARDES; PRIETO, 2010), promovida, entre outras 
áreas do conhecimento, pela EA para discutir toda a dinâmica de rela-
ções que se estabelecem no ambiente escolar.

Considerando essa perspectiva de transformação, os valores 
pessoais surgiram na investigação tanto como justificativa para o enga-
jamento de professores propositores quanto na perspectiva de projetos 
direcionados aos estudantes. Assim, por servirem de critérios usados 
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pelas pessoas para avaliar suas ações (SCHWARTZ, 2005), valores podem 
ser um caminho para o envolvimento dos professores em projetos que 
buscam a conquista da cidadania e o desenvolvimento justo, solidário e 
sustentável. Desta forma, práticas educativas inspiradas no modo de ser 
utópico de um sujeito ecológico (CARVALHO, 2008), podem representar 
um norte para inserção de projetos ambientais escolares na perspectiva 
de uma EA crítica, nos quais sejam discutidas as dimensões dos valores, 
das crenças e dos comportamentos associados a estas práticas.

O engajamento em atividades escolares de EA deve ser consi-
derado uma forma de luta, dentre outras, por uma educação emanci-
patória, levando-se em conta que “os indivíduos produzem a sociedade 
que produz os indivíduos” (MORIN, 2007, p. 74). Podemos vislumbrar, 
assim, que o reconhecimento desta perspectiva recursiva, possa ser 
algo que faça o docente acreditar na minimização dos problemas 
enfrentados na cotidianidade da sua atuação, não só em relação às 
condições de trabalho, mas em todos os demais aspectos (internos e 
externos) que o angustiam.
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PARTE IV

OUTROS CENÁRIOS  
DA EDUCAÇÃO



O COODENADOR PEDAGÓGICO  
E O SEU PROCESSO DE INSERÇÃO  

NAS ESCOLAS: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Maria Florência Dias Bezerra Brasileiro

RESUMO
Trata-se de uma pesquisa do tipo Revisão Sistemática da Literatura reali-
zada em 8 de dezembro de 2019, no catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente do Ensino Superior 
(Capes) a partir do descritor “coordenador pedagógico”. Teve como objetivo 
geral conhecer como a categoria coordenador pedagógico se apresenta 
nas pesquisas dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, e como objetivos 
específicos: conhecer a distribuição das produções por ano de publicação, 
tipo de produção e por região do país; mapear os pontos de convergência 
entre os programas de Pós-Graduação; verificar os resultados das pesquisas 
empíricas desenvolvidas com coordenadores pedagógicos (CP) e verificar os 
principais teóricos citados na revisão da literatura e seus pontos de interesse. 
Encontrou-se 534 publicações que versavam sobre os saberes e práticas 
necessários para a atuação do CP, alertavam sobre a questão identitária nos 
seus diversos espaços de atuação e a valorização do papel de formador de 
professor e de mediador das políticas curriculares na comunidade escolar. 
Verificou-se um maior volume de produções no período de 2014-2019; 
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hegemonia da região sudeste; convergência dos programas em estudar a 
questão identitária e presença de teóricos da educação que versavam sobre 
a formação continuada.
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu. Revisão Sistemática da Literatura.

INTRODUÇÃO

Segundo Placco, Almeida e Souza (2011), o CP surge no Brasil, 
em meados do século XX, por meio dos inspetores escolares e vai se 
materializando pelo Parecer nº 252 de 1969 e pela LDB/1971 para, 
finalmente, ganhar corpo, nos anos seguintes, notadamente em 1996 
pela implementação da LDB 9.394/1996, que constitui um marco im-
portante para a identidade dos CP, pois ao definir quem são os profis-
sionais de educação vai exigir deles uma habilitação em administração, 
planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Logo, 
concretiza-se em uma possibilidade de o professor exercer outras fun-
ções como: coordenação, gestão e orientação educacional que carac-
terizam algumas das atuais atribuições do coordenador pedagógico.

Segundo Mollica (2014), outro marco foi a Constituição fede-
ral, que em seu art. 67, prevê ao professor as funções de docência 
e àquelas destinadas à direção da unidade escolar, coordenação e 
assessoramento pedagógico, e ainda a Resolução do Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE – CP nº 1/2006) que ao instituir as diretrizes 
curriculares nacionais para o curso de pedagogia, traz que o CP pode 
exercer funções de magistério, de educação profissional de serviços e 
apoio escolar, de participação na organização e gestão de sistemas de 
ensino e de contribuição para elaboração, implementação, coordena-
ção, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico da escola e 
dos programas educacionais.
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Para Fernandes (2005), o processo de construção da iden-
tidade do CP se deu em resposta às demandas sócias e políticas do 
país. Apesar das normativas, verifica-se uma insuficiência destas em 
conferir clareza à identidade do CP, motivo pelo qual existe incertezas 
quanto ao papel a ser desempenhado por estes atores nas escolas 
(PEREIRA, 2017). Mollica (2014) atribui o problema também aos cursos 
de pedagogia, pois, nestes não há um lugar definido especificamente 
para a formação do CP. Em Placco, Almeida e Souza (2011), está claro 
a real necessidade de se investir em formações específicas para o CP, 
e as autoras ainda, denunciam que os cursos de Pós-Graduação lato 
sensu vem sendo a principal instância de formação, mas mesmo estes 
não são suficientes em razão do enfoque notadamente na docência 
em detrimento da formação para atuação. Sobre isto, Silva (2019) nos 
alerta ao dizer que o CP não deve fundamentar sua prática na espon-
taneidade do seu fazer cotidiano, mas sim em uma epistemologia clara 
dos fundamentos teóricos da profissão.

Por falta de solidez das normativas nacionais e da incipiência 
dos cursos de formação de pedagogia, os estados são impelidos a ela-
borarem normativas estaduais para alinharem o entendimento sobre a 
identidade profissional do CP. Neste sentido, a pesquisa de Placco, Al-
meida e Souza (2011) verificou que a maioria das normativas estaduais 
convergem no sentido de atribuir ao CP o papel principal de formador 
de professores, sem, no entanto, deixar de lado outras atribuições que 
acabam por sobrecarregar o profissional, causando confusão de iden-
tidade neles e na comunidade escolar. Nesse contexto, a Bahia pela Lei 
nº 8.261/2002 em seu art. 8º atribui aos CP diversas atribuições nas 
áreas de: gestão escolar, formação de professores, atividades pedagó-
gicas, monitoramento e avaliação de dados, currículo e ensino, ações 
educativas e ações de incentivo a participação escolar e comunitária 
(BAHIA, 2002).

De acordo com Placco, Almeida e Souza (2011), existe um ali-
nhamento, nos últimos anos, em atribuir ao CP a função de mediador 
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entre currículo e professores, em que o papel de formador de profes-
sores assume uma função meio para atingir os objetivos previsto no 
currículo escolar. Ao mediar este processo, o CP possibilita aos pro-
fessores refletirem sobre sua própria prática profissional, no contexto 
das normativas educacionais, possibilitando entrada das mudanças 
necessárias para se atingirem os objetivos almejados pela gestão 
escolar. Nesse contexto, o CP, assim como os professores, aprende 
o seu ofício por meio da ressignificação das experiências vividas, no 
espaço da escola, e que tal fato possibilita a construção de estratégias 
de enfrentamento dos desafios profissionais (PEREIRA, 2017).

Para Oliveira (2015), outra função importante do CP, diz respei-
to ao seu papel de mediador político entre as políticas educacionais e 
a comunidade escolar. Nesta linha, Marcondes, Leite e Oliveira (2012), 
reconhecem que o CP realiza uma mediação entre a secretaria da edu-
cação e os professores, desenvolvendo tanto um trabalho pedagógico, 
quanto um trabalho político de implementação da reforma educacio-
nal proposta pela gestão educacional a fim de estimular resultados, 
controlar e regular o trabalho docente visando o alcance de metas. 
Portanto, o CP ao assumir o papel de mediador político, no contexto 
da performatividade das políticas públicas, deve possuir o domínio das 
produções culturais gerais e específicas da educação para ser capaz 
de mediar o processo de formação continuada de forma crítica, dialó-
gica e reflexiva, visando transformar o modo com que a comunidade 
escolar, notadamente os professores, interagem com os documentos 
normativos da educação a fim de aplica-los na escola (OLIVEIRA, 2015).

Diante dessa problemática envolvendo a figura do CP e a incer-
teza envolvendo o seu campo de atuação, foi que se pensou em ma-
pear as produções disponíveis no repositório de Catálogo de Teses da 
Capes. Visou-se, assim, conhecer como esta categoria se apresenta no 
campo acadêmico e com isso contribuir para uma maior visibilidade do 
CP para a implementação das políticas educacionais na cultura escolar.
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OBJETIVOS

Esta pesquisa tem como objetivo geral conhecer como a cate-
goria coordenador pedagógico se apresenta nas pesquisas dos cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu disponíveis na Capes, e como obje-
tivos específicos: conhecer a distribuição das produções por ano de 
publicação, tipo de produção e por região do país; mapear os pontos 
de convergência entre os programas de Pós-Graduação; verificar os 
resultados das pesquisas empíricas desenvolvidas com coordenadores 
pedagógicos (CP) e verificar os principais teóricos citados na revisão da 
literatura e seus pontos de interesse.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa do tipo Revisão Sistemática da Lite-
ratura (RSL) que segundo Soares e Yonekura (2011), permite reunir os 
melhores resultados de pesquisas disponíveis sobre um dado tema a 
partir de uma avaliação rigorosa e confiável das produções. Ainda, bus-
ca oportunizar e potencializar uma busca de forma organizada, consti-
tuindo um estudo reflexivo, crítico a respeito dos trabalhos explorados 
(KOLLER et al., 2014). Realizou-se um levantamento das produções dos 
cursos de Pós-Graduação stricto sensu disponíveis no repositório de 
Teses e Dissertações da Capes em 8 de dezembro de 2019, visando 
responder aos objetivos propostos pela pesquisa. Utilizou-se a catego-
ria coordenador pedagógico, entre aspas, como descritor no banco de 
dados da Capes, resultando 534 trabalhos que foram analisados sem 
filtros e em seguida por meio de filtros sucessivos. Os dados primários 
foram copilados em tabelas e analisados de forma a responderam os 
objetivos da pesquisa.
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RESULTADO E DISCUSSÃO

Iniciou-se a RSL no banco de Teses e Dissertações da Capes 
pelo descritor coordenador pedagógico (entre aspas), sem filtros, 
resultando em 534 publicações. Estas foram distribuídas por ano de 
publicação, produzindo a tabela 1.

Tabela 1 – Produção dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu por ano de publicação.
ANO PUBLICAÇÃO FREQUÊNCIA %
1996 2 0,37%
1997 1 0,19%
1998 1 0,19%
1999 5 0,94%
2000 4 0,75%
2001 6 1,12%
2002 5 0,94%
2003 7 1,31%
2004 11 2,06%
2005 11 2,06%
2006 19 3,56%
2007 20 3,75%
2008 21 3,93%
2009 22 4,12%
2010 23 4,31%
2011 24 4,49%
2012 30 5,62%
2013 35 6,55%
2014 40 7,49%
2015 44 8,24%
2016 47 8,80%
2017 69 12,92%
2018 61 11,42%
2019 26 4,87%

TOTAL 534 100,00%
Fonte: Catálogo de teses e dissertações da Capes (2019).
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Observa-se na tabela 1, que a primeira publicação ocorreu em 
1996, provavelmente devido a LDB/1996 que trouxe a possibilidade ao 
professor de exercer funções de coordenação escolar, gestão e orien-
tação educacional (BRASIL, 2005). Nota-se um aumento na frequência 
a partir de 2006, talvez influenciado pela Resolução do Conselho Na-
cional de Educação (CNE – CP nº 1/2006) que ao instituir as diretrizes 
curriculares nacionais para o curso de pedagogia, passa a admitir ao 
CP as funções de magistério, de educação profissional de serviços e 
apoio escolar, de participação na organização e gestão de sistemas de 
ensino e de contribuição para elaboração, implementação, coordena-
ção, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico da escola e 
dos programas educacionais. Por último, verifica-se que o período de 
2014 a 2019 registra mais da metade das produções (53,74%), prova-
velmente impulsionados por novos papeis atribuído ao CP como o de 
formador de professores.

Em relação ao tipo de produção, a pesquisa revelou que 354 
(66,3%) eram dissertações de Mestrado, 57 eram teses de Doutorado 
(10,7%) e 115 eram (21,5%) dissertações de Mestrado Profissional. 
Oito produções (1,5%) não tiveram o tipo de produção especificada, 
chegando-se à conclusão de que se tratavam de obras do tipo profis-
sionalizante que se configuram como trabalhos anteriores à plataforma 
Sucupira. Verificou-se que as dissertações correspondem a 89,2% das 
produções o que está de acordo com produção nacional brasileira, na 
qual a produção de Mestrado é maior do que a de Doutorado.

Em relação a distribuição da temática pelos programas de 
Pós-Graduação foram encontrados 96 programas distribuídos em 13 
grandes áreas do conhecimento com 411 professores orientadores. As 
áreas com maiores produções foram ciências humanas (436), multi-
disciplinar (40), linguística, letra e artes (28), ciências da saúde (12) e 
ciências sociais aplicada (14). Os programas com maiores produções 
foram educação (240), educação e formação de formadores (42), psi-
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cologia da educação (28), currículo (16), linguística aplicada e estrutura 
da língua (13) e gestão e avaliação da educação pública (10).

Visando conhecer os pontos de convergência entre os pro-
gramas de Pós-Graduação e sua filiação às áreas de concentração 
aplicou-se o primeiro filtro: orientadores que orientaram 3 ou mais 
produções, resultando em 15 orientadores e 88 produções que se 
filiavam ao estudo identitário do CP e ao estudo do seu papel como 
formador de professores. Verificou-se uma hegemonia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo por meio dos Programas: Mestrado 
Profissional em Educação: Formação de Formadores; Pós-Graduação 
em Psicologia da Educação e Pós-Graduação em Educação, que contri-
buíram com 32,9% das produções. Em seguida, aplicou-se um segundo 
filtro, selecionando-se o período: 2014-2019 e grande área do conhe-
cimento: ciências humanas, resultando em 46 produções, distribuídas 
em 5 programas de 3 instituições como se vê na tabela 2.

Tabela 2 – Produção por profissionais que orientaram 3 ou mais produções segundo 
Programas e Instituições de Ensino Superior 2014-2019.

PROGRAMAS N %

Educação: formação de formadores 28 60,87

Psicologia da educação 8 17,39

Educação 6 13,04

Currículo 3 6,52

Educação: história, política e sociedade 1 2,17

Total 46 100

INSTITUIÇÕES N %

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) 40 86,96

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC) 3 6,52

Universidade Federal do Mato Grosso 3 6,52

Total 46 100

Fonte: Catálogo de teses e dissertações da Capes (2019).
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Além da hegemonia da região sudeste, representada pelo 
estado de SP (86,96%), fato este também verificado nas pesquisas 
de Placco, Almeida e Souza (2011), nota-se na tabela 2 uma predo-
minância (60,87%) do Programa Educação: formação de formadores, 
revelando uma preocupação da academia em desenvolver pesquisas 
voltadas para o papel de formador do CP. Dando seguimento, selecio-
nou-se para a leitura os resumos das obras cujo os títulos contivessem 
a categoria coordenador pedagógico e os trouxessem como sujeitos da 
pesquisa, resultando em 22 produções, compiladas na tabela 3. O que 
motivou a escolha deste filtro foi conhecer os resultados de pesquisas 
empíricas que trouxeram os CP para analisar o papel do CP, de forma a 
responder a um dos objetivos específico desta pesquisa.

Tabela 3 – Produção dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu por temática 
relacionada aos CP .

TEMÁTICA CENTRAL PRODUÇÃO (N) FREQUÊNCIA (%)

Formação para formadores 4 18,18

Papel formador 11 50,00

Cotidiano 4 18,18

Trabalho pedagógico 3 13,64

Total 22 100

Fonte: Catálogo de teses e dissertações da Capes (2019).

Pela tabela 3, observa-se que os principais pontos de interesse 
das produções giraram em torno da atuação do CP no exercício de seu 
papel como formador de professores; seguida de uma preocupação em 
analisar a formação destes profissionais e, ainda, conhecer o cotidiano 
profissional desta categoria. Estes resultados alinham-se com a pesqui-
sa de Pereira (2017) que se preocupou analisar os referenciais teóricos 
de atuação do coordenador pedagógico e o seu reconhecimento por 
parte de outros profissionais da comunidade escolar. Ainda, com a 
pesquisa de Marcondes, Leite e Oliveira (2012) que se preocupou em 
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estudar o papel pedagógico e político do CP ao atuar como mediador 
das políticas curriculares. A leitura aplicada dos 22 resumos ainda per-
mitiu conhecer os principais teóricos que fundamentaram a revisão da 
literatura das produções, como se visualiza na tabela 4.

Tabela 4 – Incidência dos teóricos nas produções dos cursos de Pós-Graduação 
stricto sensu e suas linhas de pesquisa.

TEÓRICOS LINHA DE PESQUISA PRODUÇÃO (N) INCIDÊNCIA

PLACCO
CP como formador de 
Professores

11 0,50

ALMEIDA
CP como formador de 
Professores

8 0,36

SOUZA
CP como formador de 
Professores

7 0,31

IBERNÓN Formação Continuada 4 0,18

TARDIF Formação Continuada 6 0,27

NOVÓA Formação Continuada 5 0,22

MARCELO Formação Continuada 3 0,13

Fonte: Catálogo de teses e dissertações da Capes (2019).

Nota-se na tabela 4, que os teóricos citados nas 22 obras 
versavam sobre o papel do CP como formador de professor e sobre a 
importância da formação continuada de professores, alinhando a ne-
cessidade da formação continuada de professores ao papel de forma-
dor do CP. Verifica-se, ainda, que Placco, Almeida e Souza ocupam as 
maiores incidências (número de vezes com que são citados) na revisão 
da literatura das obras consultadas, revelando a afinidade destes teó-
ricos com a temática identitária dos CP, notadamente, com o papel de 
formador como sendo a atividade principal a ser desempenhada pelo 
CP. Este resultado está de acordo com o trabalho de Mollica (2014) que 
verificou que as legislações estaduais se convergem para a compreen-
são de que cabe ao CP o papel de formador de professores.
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Por último, dentre as 22 produções, foram selecionadas para 
leitura da obra àquelas que se configuravam como tese de Doutorado, 
chegando-se a quatro produções: MOLLICA, Andrea Jamil Paiva (2014) 
– O professor especialista iniciante: contribuições do coordenador 
pedagógico para seu trabalho; SILVA, Jeanny Meiry Sombra (2019) – 
Diferentes Caminhos para Formação Docente: estratégias empregadas 
por coordenadores pedagógicos; PEREIRA, Rodnei (2017) – O Desen-
volvimento Profissional de Um Grupo de Coordenadoras Pedagógicas 
Iniciantes: movimentos e indícios de aprendizagem coletiva, a partir 
de uma pesquisa-formação; OLIVEIRA, Jane Cordeiro de (2015) – Os 
coordenadores pedagógicos de escolas da Secretaria Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro como mediadores das políticas 
curriculares . As leituras destas obras contribuíram para construir o 
referencial teórico sobre coordenadores pedagógicos e também subsi-
diaram a análise dos dados secundários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa verificou que a construção identitária do coordena-
dor pedagógico aconteceu ao longo de um processo histórico cultural 
de implementação das políticas públicas de educação nas escolas 
brasileiras e foi, assim como, continua sendo vinculada à ampliação do 
quadro de funções do professor nas escolas. Assim, a materialização 
do CP nas escolas aconteceu, a princípio, a partir de uma necessidade 
da escola em resolver os problemas cotidianos relacionados a implan-
tação das normativas e se ampliou a partir da percepção de que CP era 
o ator habilitado para implementar as ações necessárias para resolver 
os problemas de gerencia relativo à formação continuada, currículo, 
avaliação e planejamento escolar.

Esta pesquisa revelou que as produções se distribuíram com 
maior frequência no período de 2014/2019, que em sua maioria, eram 
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dissertações de Mestrado e majoritariamente provenientes da região 
sudeste. Apesar de a literatura designar outras funções para os CP nas 
escolas, as linhas de pesquisa, dos programas de Pós-Graduação stric-
to sensu, convergiam, principalmente, para o estudo do papel do CP 
como formador de professores e mediador dos processos de perfor-
matividade das políticas públicas nas escolas, fato este que também se 
verificou nas pesquisas empíricas que trouxeram os CP como sujeitos 
da pesquisa. Por último, observou-se na revisão da literatura das obras, 
a presença de teóricos que defende o papel do CP como formador de 
professores e a relação desta proposta com o pensamento de teóricos 
que versavam sobre a importância da formação continuada de profes-
sores para efetivação das políticas de educação.
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PLURAIS QUE SOMOS:  
DIVERSIDADE NA ESCRITA

Anna Karyna Torres Côrtes
Úrsula Cunha Anecleto

RESUMO
Este texto, recorte de pesquisa de Doutorado em estágio inicial, propõe 
uma reflexão sobre o letramento acadêmico de alunos surdos, com enfoque 
nos textos escritos. Neste cenário acadêmico, para os surdos, o letramento 
não se constrói de forma contínua, homogênea e alicerçada por oralidade 
e escrita. Primeiro, porque seu processo de letramento possui duas línguas 
bem distintas e em modalidades diferentes. Segundo, porque é preciso com-
preender o sujeito, sua formação identitária e a relação com o processo de 
letramento, no qual conceitos como alienação e negação estão presentes, 
constantemente, nos ambientes educacionais inclusivos. Teoricamente, 
ancoramo-nos nos estudos sobre aquisição de primeira e segunda línguas, 
sintaxe de Libras e língua portuguesa, letramento surdo e ação docente em 
salas inclusivas. O itinerário metodológico visa acompanhar o processo de 
letramento acadêmico surdo e a produção de textos escritos. Como pesquisa 
embrionária, não há resultados concretos, mas há desejo de descobertas de 
novas perspectivas relativas às produções escritas de surdos. Assim, espera-
mos com este estudo estimular a realização de práticas de letramento que 
atendam às especificidades do aluno surdo na Universidade, tendo em vista 
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a responsabilidade da academia no desenvolvimento intelectual real desses 
sujeitos, diminuindo, também, a evasão.
Palavras-chave: Letramento Acadêmico. Surdez. Textos Escritos. Formação 
Docente. Libras.

VÁRIAS PERSPECTIVAS EM UM ÚNICO CENÁRIO:  
O DISCURSO ESCRITO SURDO

Entendendo o processo discursivo como uma rede de textos, 
com diferentes significados, pois representa diferentes práticas sociais 
e culturais, ele está sujeito às transformações e mudanças. No cenário 
que apresento aqui essas mediações são feitas por dois grupos bem dis-
tintos, ouvintes e surdos, e com uma língua em comum, porém, em uma 
só modalidade, a escrita. Essa única modalidade representará práticas 
sociais diferentes, significados de realidades diferentes, por um sistema 
gramatical que, geralmente, é engessado em uma norma padrão.

Segundo Halliday (1995 apud VIEIRA, 2015), a gramática pre-
cisa ir além das regras de correção. Ela deve ser desenvolvida como 
um meio de representação de experiências e devem possibilitar a 
construção de uma imagem da realidade do sujeito do discurso e a 
realidade ao seu redor.

Pesquisas sobre escrita revelam que essa prática discursiva é 
uma forma de empoderamento e inclusão social, assim, os alunos-es-
critores podem agir socialmente. Sibely Silva (2016) afirma que essas 
práticas precisam ser significadas e ter a certeza de que a produção 
terá uma função social e um propósito maior que o ambiente escolar. 
Mesmo dentro desse mesmo cenário, a perspectiva muda quando 
esses escritos são de alunos surdos.

Conforme Góes (2012), mesmo após um processo longo de 
escolarização, os sujeitos surdos apresentam dificuldades na produção 
de textos escritos em língua portuguesa. Essas dificuldades variam 
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conforme histórico familiar, social, linguístico e escolar de cada surdo. 
Ela ainda afirma que:

Várias construções (sic) atípicas são constatadas em 
estudos sobre a produção escrita dos surdos. Gesueli 
(1988), ao relatar uma experiência de alfabetização 
inicial, destaca algumas características dos textos elabo-
rados por crianças surdas: entre outras peculiaridades, 
suas construções apresentam uma sequência de pala-
vras que tende a desrespeitar a ordem convencional da 
língua portuguesa, e os enunciados são compostos com 
predomínio de nomes que, por vezes, substituem verbos 
(GOÉS, 2012, p. 3).

Esses escritos de surdos, mesmo tomando para comparação 
textos escritos de surdos de séries escolares iguais, possuem carac-
terísticas diferentes que refletem o processo de domínio da primeira 
língua, Libras, e da segunda, Língua Portuguesa, aprendida/adquirida, 
geralmente, por processos metodológicos para ouvintes, além de 
outros fatores importantes para a construção da identidade do sujeito 
surdo. Assim sendo, o processo de letramento surdo se constrói com 
grande número de variáveis, que devem ser analisadas no momento 
de correção/avaliação dos escritos.

Há algumas discussões se os textos, em sua correção, sofrem 
um processo de tradução, pois a mudança estrutural, sintática e se-
mântica pode ser de grande proporção ou apenas (re)escrita por corre-
ção. Para a primeira linha de defesa, toma-se os conceitos de Jakobson 
(1959), em que a tradução pode se enquadrar em três tipos, sendo 
o primeiro intralingual, o segundo intersemiótico, o terceiro interlin-
gual.1 Dependendo da escrita surda, o texto, em avaliação ou leitura, 
dentro do cenário acadêmico, sofrerá uma tradução interlíngua, já que 
a estrutura escrita, em sua maioria, será da Libras.

1  Para aprofundamento, ler: JAKOBSON, R. Aspectos Linguísticos da Tradução. In: 
JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. Tradução de Izidoro Blikstein e José Paulo 
Paes. São Paulo: Editora Cultrix, 1959.
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Assim, a proposta deste artigo tem como tema norteador os 
textos escritos de surdos durante o processo de letramento na uni-
versidade. Será importante entender quais são os interferentes que 
implicam neste processo de letramento, entendendo por letramento 
“o conjunto de práticas de comunicação social relacionadas ao uso de 
materiais escritos, e que envolvem ações de natureza não só física, 
mental e linguístico-social e político-ideológica” (SIGNORINI, 2001 
apud LODI et al., 2012, p. 11, grifo nosso).

Por isso, há necessidade de entender como são feitas as corre-
ções dos textos escritos por surdos em língua portuguesa, pois, mesmo 
sendo essa, oficialmente, sua segunda língua, nem todos passaram 
com êxito pelo processo de aquisição e de aprendizagem. É preciso, 
também, entender que um texto escrito surdo pode se distanciar mui-
to ou se aproximar das normas da língua portuguesa. e muitos fatores 
interferiram/interferem neste processo de letramento e, já inserido na 
universidade, o surdo passou por uma série de etapas avaliativas, in-
cluindo a escrita de uma redação no processo de ingresso, o que seria 
quase óbvio que ele seria capaz de escrever vários outros textos que 
atendessem o mínimo de critérios para aprovação. Todavia, na prática, 
não é o que acontece.

Não há comissões de apoio para acompanhamento, suporte e 
análise de cada etapa e de cada aluno com necessidade específica per-
manente, principalmente para dar acesso e avaliar os textos escritos 
desses alunos. Segundo Silva et al. (2014, p. 20, grifo nosso),

Estamos numa fase em que a proposta inclusivista já foi 
sistematizada e assimilada pelos sistemas de ensino. Pa-
rece claro que esse movimento evidencia uma perspec-
tiva de melhoria do atendimento educacional para todos 
os alunos, ao preconizar que todo estudante, do ensino 
fundamental ao superior, deve oferecer condições para 
a aprendizagem na diversidade.
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A investigação, como contribuição para a educação, implicará 
em permitir novos olhares sobre práticas metodológicas e processos 
de letramento para pessoas com surdez, formação de redes de apoio 
para leitura e escrita, entendimento e análise desses textos escritos, 
levando em consideração critérios linguísticos, aspectos identitários, 
contexto de produção e processo de letramento de cada indivíduo 
autor, e, para o sujeito surdo, um novo estímulo para permanência na 
universidade. Como participantes sociais, devemos reconhecer que 
somos cidadãos de um país plurilíngue, pluricultural e que carece de 
uma educação que inclua o sujeito que possui dificuldades de apren-
dizagem por fatores específicos a cada indivíduo, o que obriga a uma 
intervenção direcionada.

O acesso ao ensino no Brasil é desigual. Nos ambientes de 
ensino onde a língua representa força e poder e se concretiza, tam-
bém, provoca um distanciamento no acesso à aprendizagem efetiva 
e às interrelações pessoais. Um desses ambientes é a universidade. 
Conforme Santos (2014, p. 80),

Fazer parte da universidade, ter pertencimento nessa 
instituição historicamente ocupada por pessoas em con-
dições privilegiadas, é o resultado de uma luta travada 
por minorias marcadas pela discriminação social e que 
passaram a adentrar esse espaço de formação também 
como uma das estratégias de enfrentamento para asse-
gurar a conquista de direitos relegados socialmente.

Portanto o problema será, assim, norteado: (i) Como são corri-
gidos os textos escritos surdos a) pelo processo de análise linguística, 
considerando a diferença linguística e cultural, principalmente para os 
surdos? b) quais os critérios/descritores para avaliação do texto escrito 
de surdos? c) durante a permanência, quem e como são corrigidos 
esses escritos? d) qual o percentual de aceitação/entendimento da 
escrita original?
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A pesquisa terá como objetivo geral analisar os textos escritos 
por surdos no processo de letramento no Ensino Superior, mais, es-
pecificamente, em universidades estaduais da Bahia. Como objetivos 
específicos: identificar quem são os corretores dos textos escritos 
dos sujeitos na universidade; analisar como são corrigidos os textos 
originais dos alunos surdos; analisar quais critérios são utilizados para 
a correção de textos escritos em língua portuguesa desses sujeitos; 
verificar se há um órgão/comissão específica para este propósito, se 
não há, por quê?; propor estratégias metodológicas para o letramento 
acadêmico surdo e critérios de correção para textos escritos por ele.

O CURRÍCULO ALÉM DO PRESCRITIVO E FORMAÇÃO 
DOCENTE

Em Aprendizagem e Formação: aprofundamento e conexões 
contemporâneas, Roberto Sidnei Macêdo (2014) defende a ideia de 
que formação está para além de um “currículo prescritivo”. Se a apren-
dizagem faz parte do processo humano, como afirma a psicologia do 
desenvolvimento, pode-se atrelá-la a uma existência social de interação.

Essa atividade humana não é simples, ela busca

Compreender a realidade em que vive e a si, através 
da sua capacidade percepto-cognitiva e de interação 
estruturantes, (nem sempre conscientes), mediadas 
por suas intenções, interesses, desejos e escolhas, 
modificando, portanto, seu meio e a si próprio (toda 
aprendizagem envolve mudanças, deslocamentos, re-
tomadas, ressignificações e possibilidade de rupturas), 
onde a resultante desse processo (o aprendizado), se 
configura na aquisição de saberes e fazeres, em níveis 
intelectuais, cognitivos, psicomotores, psicossociais, 
culturais, como dimensões relativamente integradas, 
implicando aí um inacabamento infinito, até porque, em 
face de existirmos nos colocando constantes problemas 
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para compreendermos e solucionarmos, estaremos 
sempre condenados a aprender. Tal processo acontece 
e se realiza, em meio a uma cultura e a uma realidade 
social e histórica, implicando relações estruturantes, 
onde atividades e conteúdos a serem aprendidas con-
figuram escolhas socialmente referenciadas (MACÊDO, 
2014, s.p.).

Dialogando com essas afirmações, exercitar a aprendizagem, 
movimentar o currículo e formar um professor mais socialmente enga-
jado, entendendo como os sujeitos surdos estruturam seus discursos, 
lutando para que tenham um significado maior na academia e dando 
um significado ao papel social que o professor exerce é um exercício 
desta proposta de pesquisa.

Mesmo sendo um cenário ainda pouco frequentado pelos 
surdos, a universidade traz aos alunos práticas de letramento (leitura 
e escrita) em textos acadêmicos, provas, relatórios, livros, produções 
textuais etc. Porém, mais do que codificar e decodificar esses textos, é 
preciso fazer uso das informações adquiridas em diferentes contextos. 
Guarinello et al. (2009) em Surdez e Letramento: pesquisa com surdos 
universitários de Curitiba e Florianópolis afirmam que letramento

[...] é a atividade efetiva da tecnologia escrita a qual 
envolve a possibilidade de ler e escrever para cumprir 
objetivos diversos: informar, interagir com o outro, 
fazer uma declaração, contar uma história, ampliar 
conhecimentos, orientar-se, divertir, entre outros. [...] 
Como são variadas as práticas sociais que demandam 
o uso da leitura e da escrita, também, são muitas e 
variadas as habilidades, conhecimentos e atitudes ne-
cessárias para o exercício dessas práticas (GUARINELLO 
et al., 2009, p. 101).

Sabe-se, porém, que os surdos não dominam uma boa parte 
dessas práticas por não terem tido acesso à Libras e/ou a língua portu-
guesa por motivos familiares, de formação identitária, acesso à escola 
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e às práticas metodológicas específicas para esse fim. O estudo de 
Guarinello et al. (2009) afirma que, historicamente, os surdos passam 
por um processo de ensino da língua escrita por meio de prática mecâ-
nica e copista. Não há entendimento, nem interpretações satisfatórias 
dos textos lidos por eles, mesmo sendo alunos universitários.

A relevância desta pesquisa, em extensão ao estudo citado, é 
em função de trazer uma diferente perspectiva, uma análise de textos 
produzidos por surdos e lidos e/ou avaliados pelos docentes. Mesmo 
quando o surdo faz uso da escrita, como mostra o estudo, nem sempre 
são compreendidos facilmente por outros, principalmente se esses 
outros não forem surdos ou usuários de Libras. Esses textos podem 
se distanciar muito ou pouco da norma padrão da língua portuguesa, 
sendo necessários, em alguns casos, a intervenção de um terceiro, 
geralmente, o tradutor/intérprete de Libras, necessitando de uma 
análise intralinguística.

Esta pesquisa se torna ainda mais relevante quando Ana Sch-
mitt (2018) apresenta os entraves da produção textual de forma geral, 
em O desenvolvimento da escrita e o letramento acadêmico, que por 
si só já agrega vários interferentes para sua execução com excelência, 
sem a especificidade da surdez. Para os surdos, na presença de um 
intérprete, a comunicação acontece em uma língua, Libras, e a escri-
ta em outra, Língua Portuguesa, ou seja, acontece em modalidades 
diferentes. Do contrário, sem o intérprete, o surdo perderá todas as 
informações orais da língua portuguesa, restando as informações es-
critas, que podem ficar descontextualizadas no processo.

O letramento para os surdos nos anos escolares acontece 
em metodologias ouvintintas, geralmente sem a presença de me-
diadores para comunicação no ambiente escolar (poucos possuem 
intérpretes durante a escola/universidade). Mesmo a escrita sendo 
uma habilidade precoce e presente em todo o processo escolar, des-
de a alfabetização, para alguns essa habilidade já não é tão eficaz e 
concreta. Ela afirma que
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Essa deficiência na educação básica pode ocasionar que, 
alunos ingressantes em cursos de Graduação, cheguem 
à faculdade com a necessidade de aprender a habilidade 
da escrita, de forma científica e acadêmica. Isso exige 
que tanto a instituição, quanto o professor de ensino su-
perior estejam preparados, com estratégias de ensino e 
aprendizagem, além de estarem capacitados e dispostos 
a ajudarem estes alunos a superarem este percalço. [...], 
porém, a escrita de textos claros, coerentes e coesos é 
uma habilidade necessária a todos aqueles que estão 
inseridos em uma sociedade letrada. Para isso, o ensino 
da escrita deveria ser um dos maiores desafios para nos-
sos educadores, especialmente no contexto acadêmico, 
para poder preparar os estudantes para a formação de 
escritores competentes, capazes de, através da escrita, 
apresentarem suas reflexões, estudos e conhecimentos, 
justamente porque em nosso país a publicação de arti-
gos é bastante importante e incentivada (SCHMITT et al., 
2018, p. 114).

Parte significativa desta pesquisa estar em dar sentido a esses 
textos de surdos no processo de letramento, entender os interferentes 
e transformá-los em meios para correção. Está no currículo do profes-
sor e do professor em formação a aquisição de várias formas e tipos 
do saber e, por consequência, as mais variadas formas de como fazer, 
além, claro, a interação e a responsabilidade social, que compõem 
esse currículo. Essas interações resultarão na construção de identida-
des sociais mais fortes e autônomas. Conforme, Lea e Street (2014), é 
preciso entender, também, que as habilidades individuais e cognitivas, 
a socialização acadêmica e letramento acadêmico influenciam dire-
tamente a habilidade de escrita e leitura. Entende-se por letramento 
acadêmico aquele que

[...] tem relação com a produção de sentido, identidade, 
poder e autoridade; coloca em primeiro plano a nature-
za institucional daquilo que conta como conhecimento 
em qualquer contexto acadêmico específico. Asseme-
lha-se, em muitos aspectos, ao modelo de socialização 
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acadêmica, exceto pelo fato de considerar os processos 
envolvidos na aquisição de usos adequados e eficazes de 
letramento como mais complexos, dinâmicos, matiza-
dos, situados, o que abrange tanto questões epistemo-
lógicas quanto processos sociais incluindo: relações de 
poder entre pessoas, instituições e identidades sociais 
(LEA; STREET, 2014, p. 479).

Se Freitas (2010) afirma, em sua pesquisa sobre letramento 
digital, que os letramentos docentes e de docentes em formação estão 
interligados, é preciso compreender como o ambiente educacional e 
os docentes se situam em relação à leitura e à escrita dos alunos. Sen-
do assim, é possível afirmar, também, que é de extrema necessidade 
que o docente entenda o processo de letramento acadêmico surdo, 
mesmo que aquele não conheça Libras para intermediação, pois o 
objetivo maior é o desenvolvimento deste no processo de produção 
textual significativa.

PERSPECTIVA METODOLÓGICA

A metodologia será desenvolvida a partir das etapas estabeleci-
das na construção desta pesquisa que abaixo são descritas, tendo um 
enfoque misto, priorizando as análises de correção dos textos escritos 
de surdos para o processo de letramento acadêmico na Universidades 
do Estado da Bahia, tendo por método de estudo a dialética, utilizado 
em pesquisas qualitativas. O método dialético caracteriza-se pela 
análise das contradições que requerem soluções. Conforme Lakatos e 
Marconi (2003), os objetos de pesquisa não são analisados de forma 
fixa, mas em movimento, portanto, em transformação, desenvolvi-
mento, sendo o fim de um processo o começo de outro.

Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa será explora-
tória, pois envolve levantamento bibliográfico, entrevistas e análises 
de exemplos (textos escritos de surdos) facilitando a compreensão do 
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problema abordado (GIL, 2002). Do ponto de vista dos procedimentos 
técnicos, a pesquisa será bibliográfica e documental. Primeiro será 
feito o levantamento de quais campi, departamentos, colegiados, 
componentes curriculares entrarão na pesquisa.

Como dispositivos de pesquisa, escolhemos a entrevista e o 
questionário. Serão entrevistados docentes universitários e alunos 
surdos bem como terceiros envolvidos no processo de escrita, se 
houver. Também, serão aplicados questionários semiestruturados 
aos docentes, em universidades estaduais da Bahia. Dessa forma, 
a coleta de dados consistirá em: documentação indireta pela pes-
quisa bibliográfica, podendo se estender à pesquisa documental 
(documentos das universidades participantes); documentação direta 
pela pesquisa de campo para coleta de textos escritos, entrevistas e 
elaboração de questionários.

ESPERANÇA E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENÁRIO

Parte significativa desta pesquisa está em dar sentido a esses 
textos de surdos no processo de letramento, entender os interferentes 
e transformá-los em meios para a significação desses textos ao serem 
corrigidos e lidos por outrem. A interação e a responsabilidade social, 
também, compõem o currículo. Essas interações resultarão na cons-
trução de identidades sociais mais fortes e autônomas.

Ribeiro (2013) afirma que o trabalho com a escrita deve estar 
atrelado ao seu uso e que o surdo ainda se comporta como estran-
geiro das aulas de língua portuguesa. Portanto, é preciso trazer para 
o ambiente acadêmico experiências de aprendizagem de práticas de 
linguagem de forma significativa, discursiva e reflexiva.

No contexto escolar, o ensino da língua é construído pelo 
contexto metalinguístico, com atividades do sistema linguístico em 
estudo. Nesse contexto, o ensino de Língua Portuguesa, em sua maio-
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ria, é ensinado como língua estática. Ensina-se as classes gramaticais, 
produção textual, esquecendo de considerar o papel do autor e do 
leitor e do contexto em que o indivíduo se insere. As dificuldades que 
os surdos apresentam em qualquer conteúdo estão relacionadas às 
estruturas linguísticas pouco desenvolvidas, pela dificuldade de acesso 
à “língua oral”, ou mesmo à língua de sinais, repercutindo na educação 
de modo geral.

Os surdos ainda são julgados inaptos ou iletrados por uma 
grande parte da sociedade ouvinte, desconsiderando os novos estudos 
de letramento, quando na verdade, o sistema de ensino, a metodolo-
gia e o planejamento inviabilizam o aprendizado da língua portuguesa. 
A ausência de intérpretes e interlocutores aumenta a ineficiência das 
práticas educacionais inclusivas. Nas escolas regulares, a maioria deles 
ainda são apenas copistas. Esse déficit linguístico será refletido duran-
te todo o processo escolar, podendo interferir na participação desses 
sujeitos em eventos de letramento acadêmico.

Escrever e reescrever requer dedicação, intencionalidade, 
esforço e conhecimento linguístico. É necessária uma sistematização 
orientada que propicie uma interação entre o aluno e o professor, e 
entre o escritor e seu texto. O professor precisa oportunizar a reescrita 
surda, analisando o texto original, interferindo intralinguisticamente 
para que o autor-escritor surdo tenha direito de expressar-se de forma 
independente e tenha seu texto validado e seu processo de letramen-
to acadêmico respeitado. Essa é a proposta deste projeto de pesquisa. 
Concluindo, Schmitt (2018) diz que o aluno-escritor necessita “pensar” 
sobre o que escreveu, em adendo,

Destaca-se, acima de tudo, que esses movimentos dialó-
gicos marcam a prática social nesse curso que faz imergir 
identidades de alunos e de professores nos eventos que 
se realizam nesse contexto social. Os movimentos ca-
racterizam, acima de tudo, a interlocução oportunizada 
pelo professor das disciplinas, o qual privilegia a relação 
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intrínseca entre o ser aluno e o ser sujeito no processo de 
ensinar e aprender práticas letradas, podendo, cada um 
dos alunos confirmar experiências com a escolarização 
prévia, questionar e avaliar atividades com a linguagem, 
revelar conflitos, em virtude dos anseios por estar em 
Letras, manifestar resistência a propostas didáticas, 
devido à formação letrada, entre tantas outras reações 
e ações em situações enunciativas concretas de sala de 
aula (FISCHER; DIONÍSIO, 2008, p. 9).

Dialogando com essas afirmações, exercitar a aprendizagem, 
movimentar o currículo e formar um professor mais socialmente 
engajado, entendendo como os sujeitos surdos estruturam seus 
pensamentos, lutando para que tenham um significado maior na aca-
demia e dando um significado ao papel social que o professor exerce é 
resultado esperado desta pesquisa.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DOCÊNCIA: 
UMA ANÁLISE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elienae Genésia Corrêa Pereira 
Helena Amaral da Fontoura

RESUMO
Vivemos uma época em que romper com modelos arcaicos de educação é 
urgente, sendo essencial a integração dos saberes científicos e pedagógicos 
na formação e prática docente. Neste sentido, este artigo visa discutir o con-
texto de atuação de docentes da Educação Básica e suas percepções quanto 
a sua formação inicial e sua prática no que concerne a Educação Ambiental 
(EA) em sua perspectiva crítica, utilizando-se de uma análise bibliográfica 
exploratória. Os resultados indicam que a EA ainda é pouco desenvolvida nas 
escolas, sendo os fatores responsáveis mais apontados pelos professores a 
formação docente incipiente, suas condições de trabalho e a extensão do 
currículo, fatores relacionados aos documentos norteadores dos cursos de 
formação e a não valorização dos docentes enquanto profissionais.
Palavras-chave: Professores. Educação Básica. Educação Ambiental.

A sociedade atual encontra-se inserida em um mundo globa-
lizado e sem fronteiras capazes de manter o ser humano, enquanto 
indivíduo, isolado (ou a sua comunidade, sua cidade) ao ponto de não 
sofrer nenhuma interferência, seja ela de cunho econômico, sociopolí-



282COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

tico, cultural ou ambiental. Esta mesma sociedade está convivendo com 
uma crise ambiental global e aparentemente crescente (a exemplo dos 
estudos sobre o aquecimento global e das mudanças climáticas cujas 
consequências podem ser catastróficas). A necessidade de uma reação 
rápida de modo a tentar frear esta crescente crise tem sido apontada 
como indispensável e urgente não apenas pela comunidade científica, 
mas também por instituições importantes como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), tornando-se um consenso mundial e uma das 
principais pautas de negociações internacionais (PEREIRA, 2008). Con-
forme alertaram Guimarães (2004) e Leff (2001), a crise que estamos 
vivenciando não é ecológica, mas civilizatória; uma crise da razão, de 
um modelo de sociedade e seu modo de produção (e consumo).

Contudo, o ser humano é dinâmico e mutável, estando em 
constante busca por descobertas e saberes, em um contínuo processo 
de indagações e questionamentos. Tais características permite-lhes 
mudar sua forma de pensar e ver o mundo, mesmo em relação a para-
digmas considerados imutáveis, transformando seu modo de agir dian-
te de antigas verdades, quando essas se mostram equivocadas. Neste 
cenário, uma das funções dos ambientes de ensino é dar condições 
aos indivíduos de se tornarem cidadãos científica e ambientalmente 
alfabetizados/letrados e conscientes, questionadores e críticos, sendo 
capazes de reconhecerem o seu papel social e político na sociedade. 
Nesta perspectiva, a Educação Ambiental (EA), em sua vertente Crítica 
(EAC) e com sua ótica interdisciplinar, vem se estabelecendo como 
uma importante ferramenta para o desenvolvimento desta postura 
nas pessoas, pois é capaz de “alertar profundamente a educação como 
a conhecemos [...] devendo se basear no diálogo entre gerações e 
culturas em busca da tripla cidadania: local, continental e planetária” 
(REIGOTA, 2010, p. 11).

Cabe lembrar que o Ministério da Educação evocou a inclusão 
da EA nos currículos da Educação Básica em 1979, legislação que foi 
assimilada pela Constituição federal de 1988 que instituiu a Política de 
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EA, dispondo como encargo do poder público promovê-la em todos os 
níveis de ensino (PEREIRA; FONTOURA, 2015a), e pela lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional Brasileira – LDB (BRASIL, 1996) que orien-
ta a inclusão da temática ambiental no currículo da Educação Básica. 
Em acordo à legislação, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 
desde 1996, ressaltam o caráter interdisciplinar e a transversalidade 
da EA (BRASIL, 1997), sendo atualmente reforçados pela Base Nacional 
Curricular Comum – BNCC, em vigor desde dezembro de 2017, que 
também recorre aos eixos temáticos transversais – os temas integra-
dores (BRASIL, 2017).

Com esse entendimento, este estudo apresenta uma discussão 
teórica sobre o contexto de atuação de professores da Educação Básica 
e as percepções destes profissionais quanto a sua formação inicial e a 
sua prática no que concerne a EA. Com este objetivo, foi realizada uma 
análise bibliográfica exploratória apoiada em uma metodologia que 
debruçou sobre pesquisas das autoras realizadas em escolas da Edu-
cação Básica situadas na cidade do Rio de Janeiro, contextualizando-as 
com estudos de outros autores da área referentes à prática docente, 
sua formação, condições de trabalho e ações de EA.

RESULTADOS E DICUSSÃO

A urgência de se conter e minimizar os efeitos das ações da 
sociedade moderna ao ambiente e, consequentemente, às populações 
humanas e não humanas que nele habitam vem fortalecendo a impor-
tância do desenvolvimento de uma educação que tenha real significa-
do para o aluno, contextualizada histórica, social e politicamente, que 
busca a formação de cidadãos críticos e atuantes, mesmo que apenas 
no âmbito local: sua comunidade, seu bairro, sua cidade.

Neste cenário, a EA desejada no âmbito escolar é aquela que 
vai além da divulgação e conscientização da necessidade e de meios 
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para se preservar ou conservar os ambientes naturais e seus recursos. 
Uma EA de essência interdisciplinar, calcada na história e na cultura 
daqueles a quem ela é direcionada, em princípios de justiça socioam-
biental e econômica, dentro de uma proposta questionadora, crítica e 
emancipatória, respeitando a bagagem de conhecimentos e as vivên-
cias de seus atores, entendida neste estudo como a EAC (GUIMARÃES, 
2000, 2004; LAYRARGUES, 2004, REIGOTA, 2010). 

Com este entendimento, foram analisadas as pesquisas que 
realizamos que estudaram a forma que a EA é tratada nos documentos 
oficiais norteadores dos programas curriculares e Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP) dos diversos níveis de ensino e as pesquisas sobre 
realidade escolar e sobre como a EA tem sido percebida, vislumbrada e 
desenvolvida pelos docentes nas escolas (características, metodologia 
usada, preparo docente) (FONTOURA; PEREIRA; FIGUEIRA, 2020; PE-
REIRA, 2008, 2015; PEREIRA; FONTOURA, 2014, 2015a, 2015b, 2015c, 
2016, 2017; PEREIRA; LA ROCQUE; FONTOURA, 2013), estudos estes 
que compilaram dados de diversos autores da área. Nestas análises, 
observamos que todos indicavam certa divergência entre o que é 
preconizado pela legislação brasileira (LDB, PCN, BNCC) e esperado 
pelo meio acadêmico e pelas organizações internacionais e a realidade 
encontrada nas instituições de ensino quanto à prática de ações de EA 
(Ibid). De fato, Araruna (2009), Narciso (2009) e Torales (2013) também 
constataram que a EA é pouco desenvolvida nas escolas, geralmente 
ocorrendo de forma pontual, fragmentada, em uma visão ecológica e 
desvinculada dos aspectos socioculturais.

Dos muitos motivos citados pelos professores para justificar a não 
atuação efetiva em EA e o distanciamento desta atuação de seu enfoque 
crítico, interdisciplinar e contextualizado, apresentaremos aqueles que 
estavam presentes em todos ou na maioria dos trabalhos analisados.

O primeiro fator apontado é a falta de preparo docente vincula-
da a sua formação insuficiente (referindo-se aos conteúdos necessários 
para o trabalho com as questões ambientais e a EA) e/ou inadequada 
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(referindo-se ao trabalho interdisciplinar), discurso comum em discus-
sões acadêmicas da área de ensino, não se limitando apenas à EA e ao 
ensino de ciências (BARROSO, 2008; SANTOS, 2008; ALMEIDA; LIMA, 
2012). Neste contexto, cabe mencionar os dados obtidos por Gatti 
(2010) em uma investigação sobre a formação docente no Brasil, onde 
estudou as grades curriculares, os PPP e ementas de dezenas de cursos 
de Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, 
nos quais encontrou que apenas 28,9% das disciplinas oferecidas nos 
cursos de Pedagogia analisados estão voltadas à formação profissional 
específica, sendo que, deste percentual, 3,4% referem-se à “Didática 
Geral”, 20,7% ao grupo de disciplinas de “Didáticas Específicas, Me-
todologias e Práticas de Ensino (o como ensinar)” e apenas 7,5% refe-
rem-se às disciplinas destinadas aos conteúdos específicos ensinados 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, ressaltando que somente 
0,6% delas eram realmente direcionadas ao ofício docente, havendo 
uma predominância dos aspectos teóricos, que fundamentam as teo-
rias de ensino.

Em relação às licenciaturas, Gatti (2010) relata uma grande 
dissonância entre os PPP e a estrutura das disciplinas e suas ementas, 
mostrando que, nas licenciaturas de Letras e Ciências Biológicas, as 
disciplinas dedicadas à formação docente equivalem à, aproxima-
damente, 10% do total, sendo os cursos de Matemática um pouco 
mais equilibrados, apesar de ainda seguirem o parâmetro das demais 
licenciaturas, em que a maior parte das matérias aborda as teorias, 
estrutura e funcionamento do ensino, tendo características mais 
próximas a um bacharelado. Além disto, o autor afirma que as disci-
plinas responsáveis pelas práticas pedagógicas e estágios têm ementas 
vagas, sem especificação clara, e que não há uma articulação entre as 
disciplinas de formação específicas e as disciplinas pedagógicas.

Diante desse panorama, o estudo que realizamos referente às 
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN (PEREIRA; FONTOURA, 2014) 
expõe que a temática ambiental é precariamente abordada nas DCN 
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para o curso de formação de professores do 1º segmento do Ensino 
Fundamental e para os cursos de Biologia, Química e Física (Licenciatu-
ra e Bacharelado), não sendo encontradas referências diretas à “Edu-
cação Ambiental”, sugerindo que não houve a preocupação com a con-
solidação da EA de forma explícita, resultado também encontrado por 
Echeverría e Rocha (2013). Assim, entendemos que esta precariedade 
quanto aos temas ambientais nas DCN pode propiciar a supressão de 
uma abordagem sistematizada da EA e de questões ambientais pelas 
Instituições de Educação Superior, tanto nos currículos quanto nos PPP, 
desconsiderando sua extrema importância no processo de formação 
dos licenciandos e pedagogos, pois, em sua atuação, eles precisam 
lidar diretamente com tais questões e ter um trabalho pautado no pa-
norama de EA, conforme preconizam os PCN e a BNCC. Frente ao papel 
que as DCN têm enquanto norteadoras das grades curriculares e PPP 
desses cursos, o questionamento dos docentes quanto à sua formação 
pode ser compreendido e justificado.

Ainda sobre o aspecto da formação docente, é importante 
alertar quanto à importância da autoformação e a necessidade de 
incentivá-la e estimulá-la ainda durante a formação inicial docente 
e ao longo de sua vida profissional (BARROSO, 2008; ECHEVERRÍA; 
BELISÁRIO, 2008). A realidade atual no que concerne ao acesso à infor-
mação e às possibilidades de participação em atividades de formação 
continuada permite ao educador se manter atualizado e buscar suprir 
suas carências em função da disponibilidade de materiais e cursos nos 
diversos meios de comunicação. Por outro lado, os estudos analisados 
também mostram que a maioria dos professores percebe e admite 
essa carência e sua necessidade de orientação e incentivo para que 
possa desenvolver mais e melhor atividades relacionadas às questões 
ambientais (PEREIRA, 2015, PEREIRA; FONTOURA, 2015a, 2016, 2017).

É importante destacarmos que antes da implementação das 
DCN para a EA, em 2012, a relação entre a base curricular proposta 
pelas DCN dos cursos de formação e a base norteadora dos PCN era 
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praticamente inexistente (PEREIRA; LA ROCQUE; FONTOURA, 2013), 
como exposto na figura 1, que apresenta sinteticamente como as DCN 
para o curso de formação de professores do 1º segmento do Ensino 
Fundamental e para os cursos de Biologia, Química e Física e os PCN 
apresentam (ou não) a EA e a relação de seu desenvolvimento no 
ensino formal nos cursos de formação docente e na Educação Básica.

Figura 1 – Síntese da abordagem da EA presente nas DCN estudadas e nos PCN e o 
reflexo nos cursos a que se destinam.
Fonte: Pereira (2015).

Como podemos observar na figura 1, as DCN específicas dos 
cursos de formação de professores não abordam a EA, enquanto que 
os PCN e, atualmente, a BNCC tratam as questões ambientais como 
temas transversais e a abordagem de EA dentro da perspectiva inter-
disciplinar buscando um enfoque crítico e um ensino para um aluno 
ativo e questionador, para torná-lo um cidadão responsável e atuan-
te, ressaltando que tais temáticas devem ser desenvolvidas desde a 
Educação Infantil. Ambos os documentos propõem uma EA contínua 
e permanente, que propicie a reflexão contextualizada dos problemas 
locais e globais, com uma ótica de justiça e igualdade socioambiental. 
Essas visões e propostas presentes nos PCN e na BNCC não são sim-
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ples, exigindo conhecimento e certo preparo dos educadores, o que 
pressupõe uma relação destes documentos com as DCN, norteadoras 
dos cursos formadores, o que não foi observado. Parafraseando Es-
córcio (2006), o percurso histórico da formação de professores está 
diretamente atrelado ao significado dado à educação no contexto de 
nossa sociedade, visto que a educação no Brasil, até os anos 1970, 
possuía um viés antidemocrático, sendo o principal objetivo da escola 
“moldar” os alunos segundo os interesses das classes que possuíam 
maior poder econômico e político, não havendo uma preocupação 
com a formação oferecida para os professores.

Outro motivo para a pouca atuação em EA exposto pelos do-
centes nas pesquisas analisadas é a extensão do currículo, resultado 
também encontrado por Santos (2008), Echeverría e Belisário (2008), 
Veiga e Viana (2010). Vinculado a este fator, foi questionado nestes 
estudos o fato de o currículo não ser construído de forma colaborativa 
com os professores e a carga horária disponibilizada para que possam 
trabalhar com os muitos conteúdos exigidos nos programas curricula-
res das instituições e com ações de EA utilizando-se de uma metodo-
logia interdisciplinar, mais dinâmica, que busque a contextualização e 
interação entre eles, abordagem imprescindível a um trabalho de EAC.

Aliado a essa questão, os professores de todos os trabalhos 
realizados em escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro consideram 
as avaliações institucionais existentes para as disciplinas Ciências, Ma-
temática e Língua Portuguesa, aplicadas bimestralmente, outra forma 
de “engessar” o conteúdo programático das escolas, obrigando-os a 
abordarem todos os temas contidos nessas avaliações, estando os alu-
nos prontos para eles ou não. Cabe explicar que, segundo os docentes, 
essas provas possuem questões geralmente muito simples e seme-
lhantes àquelas encontradas nos Cadernos Pedagógicos distribuídos 
aos alunos como material de apoio, além de se destinarem à avaliação 
específica dos alunos, pois a nota dessas avaliações é usada para a 
composição de sua média bimestral, diferentemente do propósito de 
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uma avaliação institucional (interna ou externa), o que é entendido 
pelos educadores como um meio de controlar o que é ministrado em 
sala de aula e influenciar o desempenho escolar.

Sordi e Ludke (2009) postulam que a avaliação institucional 
deveria produzir dados para esclarecer a realidade escolar, quer pela 
aceitação das evidências ou por sua refutação, podendo então con-
tribuir para que os saberes dos diferentes atores atuantes na escola 
sejam incorporados e legitimados, favorecendo e intensificando as 
trocas entre eles e fortalecendo sua ação. Todavia, Diane Ravitch ex-de-
fensora das provas institucionais padronizadas e da meritocracia, reviu 
radicalmente seu antigo posicionamento, defendendo hoje que ambos 
ameaçam a educação. Segundo a pesquisadora, o real problema não 
está nos resultados ou na forma que os Estados e cidades manipulam 
as avaliações, mas na qualidade do ensino como um todo, visto que a 
leitura e o cálculo se tornaram prioritários e os docentes, conscientes 
disto, sabem que estas duas “matérias” podem decidir o futuro de sua 
escola (e de seu emprego), negligenciando, assim as demais, tornando 
secundárias as disciplinas de História, Literatura, Geografia, Ciências, 
Arte, Línguas Estrangeiras (RAVITCH, 2010).

Outras justificativas usadas pelos docentes de todos os tra-
balhos analisados foram a escassez de tempo para o planejamento e 
preparo de suas aulas e atividades e a não valorização do professor 
enquanto profissional, refletida nos baixos salários que os obriga a 
trabalharem em várias escolas e/ou em vários turnos, e nas condições 
precárias de muitas das escolas brasileiras (tendo sido destacadas 
algumas escolas privadas e, principalmente, as escolas das redes 
estadual e municipal das várias regiões do Brasil). Quanto ao tempo 
destinado para planejamento e outras atividades extraclasse, a Lei nº 
11.738/2008, aprovada pelos Pareceres CNE/CNB nº 9/2012 e CNE/
CEB nº 18/2012, em seu parágrafo 4º do art. 2º, assegura ao professor 
o mínimo de 1/3 da carga horária para tal (BRASIL, 2012, 2013), contu-
do os docentes explanaram que na Rede Municipal do Rio de Janeiro 
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isso ainda não foi devidamente implantado e, atualmente, professores 
que possuem cargas horárias de trabalho diferentes (16h, 22h30min, 
30h e 40h) também dispõem de tempo proporcionalmente diferentes 
para essas atividades; enquanto que na rede privada ele ainda não 
foi minimamente discutido. Neste sentido, Augusto e Caldeira (2007), 
Costa e Grynszpan (2007) e Cardoso, Walvy e Golgbach (2011) afirmam 
que este é um obstáculo muito evidenciado pelos educadores partici-
pantes de pesquisas e fóruns de ensino e que precisa ser vencido.

Em contrapartida, os dados obtidos nos trabalhos analisados 
sugerem que os docentes conhecem os PCN e suas propostas relacio-
nadas à temática ambiental, contudo não conseguem por em prática 
tais recomendações devido à carência de uma preparação adequada 
em sua formação profissional, ao pouco incentivo no lócus da escola e 
dos setores administrativos superiores, à extensão do currículo aliado 
a uma carga horária muitas vezes inadequada, à desvalorização pro-
fissional, às dificuldades (como a falta de tempo) para participarem 
de atividades de formação continuada e à acomodação de alguns 
educadores quanto ao processo de formação continuada (PEREIRA; 
FONTOURA, 2015a, 2015b, 2015c). Concordando com Escórcio (2006), 
assumindo a concepção de que uma educação escolar de qualidade 
garante direitos e o exercício da cidadania, é necessário que se repen-
sa a formação docente e que os processos de formação continuada 
sejam aprimorados para que, de fato, ocorra o enriquecimento te-
órico-prático dos educadores para que sejam realmente capazes de 
oferecer oportunidades de desenvolvimento das potencialidades de 
seus educandos enquanto cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante as apurações e discussões dos resultados, podemos 
considerar que a EA ainda precisa ser consolidada no ensino formal 
mantendo suas características fundamentais que envolvem diversos 
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saberes e dinâmicas metodológicas, tendo como base a interdiscipli-
naridade e a consciência de que o conhecimento científico interage 
de forma interdependente com os fatores sócio-históricos e político-
-econômicos. Neste sentido, entendemos que a realidade vivida nas 
escolas está muito distante do que tem sido recomendado nas diversas 
documentos oficiais de esferas nacionais e internacionais quanto à EA.

Vimos que as DCN específicas dos cursos formação de profes-
sores da Educação Básica não fazem uma abordagem marcante quanto 
à discussão socioambiental (especificamente à EA) e ao trabalho inter-
disciplinar, dificultando sua inserção nos referidos cursos, e que as DCN 
para a EA só foram publicadas em 2012, um espaço de tempo ainda 
muito curto para que possa efetivamente impactar a organização e o 
escopo destes cursos e o corpo docente das escolas. Contrariamente, 
os PCN, e agora a BNCC, possuem uma parte dedicada aos temas am-
bientais e à EA, suscitando um ensino dentro do enfoque interdiscipli-
nar e inserindo a discussão ambiental como temas transversais, o que 
suscita a necessidade de educadores preparados para uma atuação 
dentro deste enfoque.

Os resultados expostos elencaram outros fatores considerados 
pelos participantes dos estudos analisados que interferem no desen-
volvimento de ações de EA, como a falta de incentivo, a extensão do 
currículo e sua inadequação à carga horária e as dificuldades encontra-
das pelos docentes para sua formação continuada.

Assim, diante de todas as leituras feitas ao longo do estudo 
consideramos ser preciso romper as barreiras históricas cultural, eco-
nômica e politicamente impostas ao processo educativo e de formação 
docente, visando mudanças nas políticas educativas, nas quais há de 
se repensar no modelo dos cursos de formação, além de criar mais 
espaços de discussão e capacitação continuada dos educadores e de 
propiciar mais autonomia em sua prática.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO DE FORMA REMOTA 

EM AMBIENTES NÃO ESCOLARES

Lídia Alves Oliveira 
Tainá Gomes de Sousa

Cléa da Silva Lima

RESUMO
O objetivo nesse relato é descrever o processo de estágio remoto em am-
bientes não escolares. Como objetivos específicos; compreender como a 
pedagoga desenvolve a prática educativa, identificando se desenvolveu ativi-
dades remotas, bem como possíveis desafios enfrentados. O estágio ocorreu 
virtualmente no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)1 
no município de Altamira Pá. A questão da pesquisa foi compreender como 
é a atuação da pedagoga no espaço não escolar. Obtivemos a contribuição 
dos referencias teóricos como Gadotti (2003), Miranda (2015), entre outros. 
A metodologia se deu de abordagem qualitativa, técnica de entrevista, ques-
tionário semiestruturado e observação virtual, que apresentou os seguintes 

1  Realiza atendimentos em grupo, seu objetivo principal é fortalecer as relações 
familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências 
entre os participantes. Disponível em: http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/
servicos-e-programas/servicos-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos. Acesso 
em: 23 mar. 2020.
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dados; a atuação da pedagoga nesse espaço, planejar, promover momentos 
de atividades lúdicas, oficinas, para crianças, jovens e adolescentes em 
vulnerabilidade social, resgatando sua infância e recuperação de seus pro-
blemas, e atendimento remoto, com impressos, vídeos, concurso de pintura 
e cápsula do tempo. Dessa forma um dos resultados obtidos nesse estágio foi 
a produção da entrevista para o podcast e a elaboração do questionário no 
Google Formulário.
Palavras-chave: Educação. Estágio Remoto. Planejamento.

INTRODUÇÃO

Esse relato tem como objetivo principal, descrever e analisar o 
estágio em ambientes não escolares e a importância dessa experiência 
para o estudante de Pedagogia, realizado virtualmente por meio de 
meios tecnológicos devido a pandemia do covid-19, ocorrido no Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) em Altamira 
PÁ, localizado nos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) na pe-
riferia da cidade, com abrangência para o atendimento de seis polos. 
Já os objetivos específicos foram 1) compreender como a pedagoga 
desenvolve a prática educativa no ambiente não escolar; 2) identificar 
se desenvolveu atividades remotas nesse período de pandemia; 3) 
identificar os possíveis desafios enfrentados pela pedagoga.

Dessa forma, a questão dessa pesquisa foi: compreender como 
é a atuação da pedagoga no espaço não escolar.

De acordo com a Lei nº 11.788, de 2008 “o Estágio é ato edu-
cativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior” (BRASIL, 2008). O SCFV foi regulamentado pela Resolução do 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109/2009 e readap-
tado, em 2013, pela Resolução nº 1/2013.
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As ações do SCFV são planejadas com o objetivo de fortalecer os 
vínculos das famílias e comunidade a partir das intervenções sociais, au-
xiliando e orientando na reconstrução de suas histórias (BRASIL, 2017).

A Política Nacional de Assistência Social configura o público a 
quem se destina a Proteção Social Básica:

Destina-se à população que vive em situação de vul-
nerabilidade social decorrente da pobreza, privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e, ou fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discri-
minações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências 
dentre outras) (BRASIL, 2005, p. 1).

Os atendimentos são realizados em grupos, organizados confor-
me a idade dos usuários, ofertando atividades artísticas, culturais, de 
lazer e esportivas, como prever as orientações da Resolução nº 1/2013 
“o serviço pode ser ofertado no Centro de Referência da Assistência 
Social (Cras), Centros de Convivência, ou em instituições inscritas no 
Conselho de Assistência Social e vinculadas à entidades de Assistência 
Social” (BRASIL, 2013).

De acordo com a Resolução nº 1 de 21 de fevereiro de 2013 que 
dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculo, em seu art. 3º considera-se em situação prioritária 
para inclusão no SCFV, as crianças, adolescentes e pessoas idosas:

I – Em situação de isolamento; 
II – Trabalho infantil;
III – Vivência de violência e, ou negligência;
IV – Fora da escola ou com defasagem escolar superior 
a 2 (dois) anos; 
V – Em situação de acolhimento;
VI – Em cumprimento de medida socioeducativa em 
meio aberto; 
VII – Congressos de medidas socioeducativas;
VIII – Situação de abuso e/ ou exploração sexual;

https://blog.portabilis.com.br/cras-o-que-e/
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IX – Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA);
X – Crianças e adolescentes em situação de rua;
XI – Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com 
deficiência (BRASIL, 2013).

Assim para minimizar situações de abstinência material e 
discriminação requer serviços continuados, “capazes de desenvolver 
potencialidades e assegurar aquisições, além de fortalecer vínculos 
familiares e vínculos sociais mais amplos, necessários ao exercício de 
cidadania” (BRASIL, 2013, p. 10).

Dessa forma o SCFV tem como objetivos gerais:

• Prevenir situações de risco social;
• Fortalecer a convivência familiar e comunitária;
• Assegurar o direito à convivência familiar e comu-

nitária;
• Prevenir a institucionalização e a segregação de 

pessoas vulneráveis;
• Promover acessos a benefícios e serviços socioas-

sistenciais;
• Fortalecer a rede de proteção social nos territórios;
• Promover acesso às demais políticas públicas, como 

Educação e Saúde;
• Fazer com que os usuários reconheçam seus direitos 

e a importância de sua participação cidadã;
• Possibilitar acesso à cultura, esporte, lazer e mani-

festações artísticas;
• Propiciar trocas de experiências intergeracionais, 

fortalecendo o respeito e a empatia entre todos 
(PORTABILIS, s.d.).

O levantamento dos marcos legais do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo (SCFV), contribuiu para conhecer os campos 
de atuação e as práticas educativas da pedagoga nessa instituição no 
município de Altamira, estado do Pará.

https://blog.portabilis.com.br/servicos-programas-projetos-e-beneficios-na-assistencia-social-o-que-sao-e-por-que-precisam-trabalhar-integrados/
https://blog.portabilis.com.br/intersetorialidade-das-politicas-sociassistenciais/
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METODOLOGIAS

Esse estágio iniciou com orientações dos professores, em 
seguida foi organizado um cronograma para realização das atividades 
propostas por eles que seguiu a linha da pesquisa qualitativa, funda-
mentado em Severino (2007, p. 119), para quem a esse tipo de pesquisa 
refere-se “a conjuntos de metodologias, envolvendo, eventualmente, 
diversas referências epistemológicas”. Os instrumentos de coleta de 
dados foram, técnica de entrevista para criação do podcast2, de forma 
a contribuir com a formação do estudante de Pedagogia e questionário 
estruturado via Google Formulário para obtenção de experiência e 
conhecimentos da atuação do pedagogo na área e observação virtual. 
Severino (2007, p. 124) afirma que a entrevista é a, “técnica de coleta 
de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicita-
das aos sujeitos pesquisados”.

Para Severino (2007, p. 125) a observação “é todo procedimento 
que permite acesso aos fenômenos estudados é etapa imprescindível 
em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa”, já o questionário é o 
“conjunto de questões sistematicamente articuladas, que se destinam 
a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com 
vistas a conhecer a opinião dos membros sobre os assuntos em estudo”.

Após definição dos caminhos metodológicos, as pesquisadoras 
elaboraram um cronograma com os principais passos para a pesquisa, 
a saber:

2  “Assim como a TV, o rádio e o jornal, o podcast é uma mídia de transmissão de 
informações, porém a origem da mídia podcast é muito recente e ainda está em 
seu processo de crescimento, principalmente no Brasil, onde atinge poucas pessoas” 
(MIRO, 2014).
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DATA ATIVIDADE 1

07/01/2021 Discussão e Elaboração do cronograma de atividades

08/01/2021 Primeiro contato com a Pedagoga

ATIVIDADE 2 (PodCast)

07/01/2021 Elaboração das perguntas para Entrevista

15 /01/2021 Entrevista com a pedagoga

14 a 17 /01/2021
Analise dos dados e produção do PodCast por meio do 
WhatsApp

ATIVIDADE 3 (Relato de Experiência)

07/01/2021 Elaboração do questionário

12/01/2021 Aplicação do questionário

15 a 25/01/2021 Análise dos dados e produção do Relato de experiência

18/01/2021 Criação da Revista on-line

ATIVIDADE 4

18/01/2021 Socialização e entrega da atividade 2

19/01/2021 ATIVIDADE 5 (Auto Avaliação)

Quadro 1 – Cronograma de estágio supervisionado em ambientes não escolares.
Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras (2021).

ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS DADOS

O estágio supervisionado é a possibilidade que o estudante de 
Pedagogia tem para colocar em prática o que aprendeu, ou seja, é o 
momento da articulação da teoria com a prática. Ademais, constrói 
saberes e conhecimentos que os ajudam a melhor perceber os campos 
de atuação profissional. Para Gadotti, (2003, p. 12), “muito revelam 
desinteresse em seguir a carreira do magistério, mesmo estando num 
curso de formação de professores [...]”. Outros, “preparam para ser 
professor e irão exercer outra profissão, mesmo estando num curso de 
formação”. Porém, para as pesquisadoras, o estágio em ambientes não 
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escolares foi oportuno, pois identificamos um “leque” de possibilida-
des de atuação para além da “sala de aula”.

Para pedagoga entrevistada, por exemplo, a diferentemente, 
da escola o ambiente não escolar para a criança e adolescente é aporte 
para se pensar possibilidades diferenciadas do trabalho pedagógico:

Nós não trabalhamos diretamente com disciplina como 
Matemática e português fazendo com que o aluno 
aprenda, mais sim trabalhamos o emocional dele, o que 
ele tem por dentro, aquela ferida escondida, e tentamos 
curar aquela ferida, solucionar aquele problema dele, 
dar um pouquinho de carinho e atenção, coisas que 
onde nós trabalhamos, onde eu trabalho nos RUCs 
que são praticamente as favelas, a gente vê inúmeras 
situações, a gente ver crianças abusada adolescentes 
abusada pelos pais, adolescentes ou crianças que vivem 
em trabalho escravo pois a mãe é drogada [...] (Pedago-
ga, 2021).

Temos atendimentos variados, as “[...] atividades é no contra 
turno, trabalhamos com faixa etária de idade de 6 a 9 anos, 10 a 12 
anos, 13 a 17 anos e a pessoa idosa, nossas atividades são lúdicas vol-
tada para as orientações sociais” (Pedagoga, 2021). Essa prerrogativa, 
atende as orientações da Política Nacional de Assistência Social de 
2004 (BRASIL, 2005). Trata-se de uma política de proteção social e [...] 
deve garantir três tipos de segurança: I) segurança de sobrevivência; II) 
segurança de acolhida; e III) segurança de convívio.

A segurança de sobrevivência refere-se à garantia de uma ren-
da monetária mínima que assegure a sobrevivência de populações que 
encontrem limitações de rendimento ou de autonomia. É o caso de 
pessoas com deficiência, idosos, desempregados e famílias numerosas 
ou sem garantia de condições básicas de vida. A segurança de acolhida 
diz respeito à garantia de provisões básicas, em especial aquelas que 
se referem aos direitos de alimentação, vestuário e abrigo. Alguns 
indivíduos, em razão de idade, deficiência, situações de violência fa-
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miliar ou social, abandono, alcoolismo, entre outras situações, podem 
demandar acolhida. A terceira segurança está relacionada à vivência 
ou ao convívio familiar.

Quando se trata da dinâmica do planejamento, afirma a peda-
goga: “ocorre de quinzenal onde fazemos estudo de casos prioritários 
com as assistentes sociais e as psicólogas dos Cras, pois é por meio 
dos Cras que os participantes têm acesso ao SCFV” (Pedagoga, 2021). 
Reunindo a produção de Vigostsky (apud BRASIL, 2017, p. 21) como 
uma referência, afirmamos que entender o mundo e atuar sobre ele 
é possível somente por meio de relações sociais. Ou seja, o sujeito se 
atribui na relação com o outro e passa a dispor, por meio dessa rela-
ção, das conexões estabelecidas por outras pessoas, tendo-as também 
como referência e contribuição para o coletivo.

Nessa perspectiva, Freire (2002) agrega a discussão o entendi-
mento de que é no processo coletivo, em mutualidade, que se apren-
dem diferentes saberes igualmente importantes (FREIRE, 2002 apud 
BRASIL, 2017, p. 21).

A questão das relações coletivas é fato no SCFV, segundo a 
entrevistada “no SCFV temos que ter um orientador social, facilitador, 
os oficineiros, trabalhamos de forma alinhada, todos com o mesmo 
objetivo” (Pedagoga, 2021). O entendimento aqui, é que o serviço 
ofertado tem como principal objetivo o trabalho coletivo, efetivado em 
sua devida função, buscando atender as famílias em sua mais diversas 
necessidades, inclusive se adaptando a elas e alcançando além das 
necessidades básicas, outras carências, preocupando-se inclusive com 
seu bem estar livrando-as das situações que lhes são prejudiciais.

O Conselho Nacional de Assistência social de Resolução nº 1 
de 2013 destaca no art. 2º “O SCFV é um serviço de proteção social 
básica realizado em grupos, organizado a partir de percursos de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários” (BRASIL, 2013). 
Para Miranda (2015, p. 9) “Através da parceria e do trabalho coletivo, 
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o pedagogo poderá contribuir para o desenvolvimento de ações peda-
gógicas nesses espaços”.

Essa questão chamou a atenção das pesquisadoras, assim, 
buscamos identificar se na instituição existe um Plano de Ação anual 
e quais eram as orientações recebidas pela Secretaria Municipal de 
Integração Social (Semis), neste interim, destaca a entrevistada:

Como toda instituição sempre temos um plano de ação 
a ser seguida, trabalhamos com os temas proposto de 
cada mês, visando sempre as orientações sociais, as 
nossas atividades foram remotas de forma virtual, com 
impressos e através de visitas e grupos de WhatsApp 
(Pedagoga, 2021).

Conforme Ribeiro e Avelino (2020, p. 5):

Frente a esse cenário, os envolvidos com educação 
passaram a entender que as ferramentas tecnológicas 
se tornam pertinentes para estreitar o contato entre 
professor e aluno e dar continuidade à aprendizagem 
na Educação Básica e à formação de futuros educadores 
nas observações e regências durante os estágios.

O plano de ação anual além de importante para a prática educa-
tiva na instituição deve ser flexível, especialmente, na atual conjuntura 
que exige isolamento social devido a pandemia. Momento em que 
as instituições funcionassem de forma atípica, desenvolvendo novas 
técnicas e estratégias para burlar os desafios postos e o processo de 
orientação não fossem prejudicados. Então o fator tecnologia passou a 
ser essencial para a difusão da educação e orientação e as instituições 
envolvidas nesse oficio, passaram então a fazer o amplo uso das plata-
formas virtuais.

Desenvolvido remotamente, os projetos socioeducativos do 
SCFV contribuíram para o desenvolvimento e emancipação dos partici-
pantes, como relata a pedagoga:
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Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do Sis-
tema Único de Assistência Social (SUAS), regulamentado 
pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 
por meio da Resolução CNAS nº01/2013. Esse serviço é 
ofertado de forma complementar ao trabalho social com 
famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 
Indivíduos (PAEFI). O Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculo (SCFV) possui um caráter preventivo 
e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 
no desenvolvimento de capacidades e potencialidades 
dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabi-
lidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir 
as seguranças de acolhida e de convivência familiar e 
comunitário, além de oportunizar o desenvolvimento de 
autossuficiência dos usuários (Pedagoga, 2021).

É compreensível a grandiosidade da atuação da pedagoga 
entrevistada a partir desse diálogo, ao mesmo tempo em que planeja 
os projetos, por outo lado atende e acolhe esse público, bem como faz 
um trabalho de educadora. Na concepção de (Gadotti, 2003), ser pro-
fessor é um grande desafio, não é nem mais difícil nem mais fácil que 
há tempos atrás, é diferente. Ele reitera que “por outro lado a socie-
dade civil (ONGs, associações, sindicatos, igrejas...) está fortalecendo, 
não apenas como espaço de trabalho, mas também como espaço de 
difusão e de reconstrução de conhecimentos” (GADOTTI, 2003, p. 15). 
Desse modo, percebe-se a importância do pedagogo em ambientes 
não escolares, já que para Gadotti (2003, p. 15) “o planeta tornou-se a 
nossa sala de aula e o nosso endereço”.

Para Miranda (2015, p. 6), “conteúdos de aprendizagens não 
formal – são os conteúdos que não obedecem a uma prescrição do 
currículo escolar e não foram institucionalmente definidos no âmbito 
das disciplinas escolares”. Dessa maneira, a entrevistada afirma que 
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a interação entre as crianças jovens e adolescentes e as atividades 
propostas são de forma lúdica e prazerosa, um resgate a infância, que 
por motivo de violência, abuso sexual, trabalho infantil entre outros, 
tiveram vivências interrompidas, deste modo participam das ativida-
des e brincadeiras como se estivessem em um eterno recreio escolar e 
essas atividades agregam valores e empoderamento a eles.

Então assim, aquela criança ela necessita, ela pega uma 
responsabilidade muito cedo por ter que cuidar dos seus 
irmãos que são mais novos, tá protegendo e assim por 
elas seres daquele jeito elas não tem infância, e o serviço 
de convivência fortalecimento de vínculos ele proporcio-
na para essas crianças esses adolescente isso, ele propor-
ciona aquele momento aquele espaço, a partir daquele 
momento que eles entram naquele portão pra dentro aí 
eles voltam a ser crianças, eles voltam a ser adolescentes, 
porque o que nós trabalhamos lá é totalmente o lúdico, 
é como se as crianças e os adolescentes vivessem no 
contraturno deles num eterno recreio, que é a parte mais 
interessante para toda criança e para todos adolescente 
queque eles amam, a hora do recreio (Entrevistada, 2021).

É importante destacar, a oportunidade que essas crianças, jo-
vens e adolescentes têm de compartilhar suas culturas com seus pares, 
Corsaro (2011, p. 39) afirma que “as culturas de pares não são fases que 
cada criança vive. As crianças produzem e participam de suas culturas de 
pares, e essas produções são incorporadas na teia de experiências que 
elas crianças tecem com outras pessoas por toda a sua vida”.

Nesse ano de pandemia a entrevistada garante que não foi fácil, 
tudo foi desafiador, toda equipe sentiu-se “de pés e mãos atadas”, no 
entanto, em seguida veio a oportunidade de trabalharem de forma re-
mota, com impressos, vídeos, cápsula do tempo3, concurso de pintura, 
como podemos observar no trecho:

3  “São pequenas caixas que são enterradas com objetos de valor sentimental, 
cartas, fotos, bilhetes, pra serem recuperadas anos mais tarde” (OLIVEIRA, 2020).
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E se tratando no contexto de 2020, que quando se chegou 
a pandemia nós não podíamos mais trabalhar presen-
cialmente com eles, foi um desafio pra toda a equipe do 
serviço de convivência, pois nos sentimos de pés e mãos 
amarradas, sem saber como trabalhar e de repente veio 
um estalo, vamos trabalhar de maneira remota, com 
atividades impressas, com vídeos, com tentativa de con-
curso, onde entrega as atividade para as crianças, elas 
faz uma boa pintura mostrando como estão se sentindo, 
fazendo a capsula do tempo e colocando concurso do 
desenho mais bonito, da mata mais viva, aquela criança 
aquele adolescentes que fizer essa atividade ganha uma 
pizza, como de fato aconteceu, teve lindas artes né, 
proporcionada pelos nossos participantes que levaram 
a cada um, de cada bairro né, onde a gente atendemos 
levou a um ganhador, onde esse ganhador ganhou uma 
pizza, e assim foi tão gratificante pra gente vê o sorriso 
no olhar deles (Pedagoga, 2021).

As formas de educar também refletem nas formas de aprender, 
quando a pedagoga relata que é gratificante ver o sorriso dos partici-
pantes ela também está aprendendo. De acordo com (FREIRE, 1996, 
p. 12) não há docência sem discência, ele afirma que “quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, 
ensina alguma coisa a alguém”, independentemente da forma como 
isso ocorre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagoga tem práticas educativas interessantes no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Exerce um trabalho que 
exige envolvimento e superação, promovendo orientações sociais. 
Além disso, percebemos que atuar como pedagoga no ambiente 
não formal proporciona ao profissional muitas aprendizagens, assim 
como a oportunidade de desenvolver novas habilidades que na sala 
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de aula muitas vezes não é possível. Compreendemos que no estágio, 
o profissional adquire experiências, mas que só a experiência não é o 
suficiente para uma boa formação é necessário o saber pedagógico a 
didática, planejamento, companheirismo e envolvimento com o grupo 
para um bom resultado, e projetos como esse do SCFV, deviam ser 
mais recorrentes, afim de uma melhor educação, desenvolvimento 
social e cultural para essas crianças jovens e adolescentes.

Apontamos ainda que, embora o estágio tenha acontecido por 
meio do Ensino Emergencial Remoto (ERE), adquirimos conhecimentos 
com as ferramentas digitais na elaboração de entrevista para podcast e 
de um questionário no Google Formulário.
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LIMITAÇÃO BOTÂNICA:  
UMA LACUNA NO ENSINO E 

APRENDIZADO DA BIODIVERSIDADE

Lucas Gonçalves da Cunha 
Vanessa Silva Souza

As plantas são responsáveis pela conversão da energia eletro-
magnética do sol em energia química, utilizada na produção de bio-
massa, que é responsável pela introdução de energia em toda a cadeia 
alimentar. O conhecimento acumulado acerca das plantas, remonta 
antigas percepções sobre a dependência crítica do equilíbrio ecológico 
do planeta dos seres autotróficos (NEVES, 2019). 

O botânico ambientalista Dr. Peter H. Raven (RAVEN; EVERT; 
EICHHORN, 2003) inicia uma de suas mais relevantes obras com a 
seguinte citação “O que guia a vida é… um pequeno fluxo, mantido 
pela luz do Sol”. A frase dita pelo vencedor do prêmio Nobel Albert 
Szent-Gyorgyi, nos faz refletir sobre uma das mais belas funções do 
processo conhecido como fotossíntese, a síntese de moléculas orgâni-
cas ricas em energia. 

Para entender melhor onde queremos chegar, podemos re-
fletir sobre os conhecimentos que nos apoderamos, relacionados às 
plantas, em nosso caminho percorrido nos diferentes níveis de ensino. 



310COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 1

Quase como um instinto, nosso cérebro processa saberes relacionados 
à fotossíntese e a importância desta na produção do oxigênio. 

Neste pequeno trecho já podemos observar parte da pro-
blemática que viemos abordar quanto ao ensino e aprendizagem da 
botânica. Um breve resgate sobre os conhecimentos relativos ao Reino 
Planta e fornece, para uma parcela muito expressiva de nossa socieda-
de, conhecimentos superficiais e insuficientes sobre o tema.

Visto que a organização da sociedade moderna demanda inú-
meros derivados vegetais, para execução das mais diversas atividades 
como, a construção de casas, produção de fibras, fornecimento de 
alimentos ou medicamentos. Concluímos que recordar somente sobre 
a produção de oxigênio, não reflete a compreensão da dependência 
humana das plantas. 

Nesse sentido Wandersee e Schulssler propuseram o conceito 
de cegueira botânica, que consiste na “Incapacidade de reconhecer 
a importância das plantas na biosfera e no cotidiano; e A dificuldade 
em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas” 
(WANDERSEE; SCHULSSLER, 1999). 

Na busca pela elucidação de questões relacionadas a esta 
problemática, o estudo verificou a percepção de ecossistemas naturais 
por um grupo de educandos do Ensino Superior. 

A literatura científica aponta uma série de razões, que por dois 
caminhos, explicam o que aqui chamaremos de retroalimentação da 
limitação botânica. Em um primeiro momento, intrínseco ao ser huma-
no, é apresentada a origem neurofisiológica da problemática. De toda 
a informação que é percebida por nossos olhos, somente 0,00016% 
é processado. O cérebro humano prioriza tudo o que se move, que 
possua padrões de cores ou elementos potencialmente ameaçadores 
(WANDERSEE; SCHUSSLER, 2001).

Além disso (SALATINO; BUCKERIDGE, 2016) exploram a questão 
cultural que fomenta esta limitação botânica. Na atualidade grande 
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parte da população mundial vive em grandes centros urbanos e nossas 
relações com o ambiente natural são cada vez mais sutis. 

A partir desta consideração e assumindo que a base neurofisio-
lógica da aprendizagem relaciona o apoderamento de conhecimentos, 
com a tomada de decisões e atitudes que permitam ao indivíduo 
transformar para melhor o mundo em que vive (GUERRA, 2011). 
Percebemos que as dinâmicas sociais fariam nosso processo cognitivo 
acreditar que as informações referentes às plantas não seriam tão 
relevantes frente a outras temáticas. 

Os animais e homens primitivos, tinham a necessidade de apren-
der sobre as características do ambiente natural para garantir a sua 
sobrevivência. Somente por meio do aprendizado é possível um animal 
distinguir aquilo que ele pode ou não utilizar na complementação da sua 
dieta, por exemplo (SALATINO; BUCKERIDGE, 2016). A nossa relação com 
as plantas não é diferente, se não instigados de maneira satisfatória, a 
tendência do sistema nervoso é não assimilar os conhecimentos ligados 
ao tema, afinal esta grande parcela da sociedade que nos referimos, não 
necessita deste conhecimento para a sua sobrevivência. 

Diferente dos animais, os seres humanos que vivem nas cida-
des, estão sujeitos às “commodities” e a todas as consequências que 
estas facilidades trazem para o corpo físico e a mente. Grande parte das 
necessidades humanas são sanadas corriqueiramente com a busca de 
suprimento no supermercado, considerando o abordado anteriormen-
te, nosso cérebro não vê necessidade em identificar possíveis plantas 
tóxicas ou que ofereçam risco à saúde humana, pressupomos que a 
diversidade biológica oferecida nas gôndolas destes estabelecimentos 
não possa nos causar algum mal. 

Essa automatização gerada pela urbanização cria perigosas 
distorções da percepção humana diante da natureza. Coletivamente a 
compreensão de mundo tem sido pautada em uma ideia dicotômica, 
na qual a realidade é separada em duas zonas ontológicas, uma ocupa-
da pelos seres humanos e a sociedade, outra pela natureza, uma visão 
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separatista e fragmentada, considerando estas zonas como distintas e 
de baixa dependência (CASTRO; OLIVEIRA, 2018).

Como efeito dos pontos levantados, e concordando com (KA-
TON; TOWATA; SAITO, 2013), o ensino da botânica acaba comprome-
tido. Mesmo os docentes que lidam com a grande área das ciências 
naturais, desenvolvem uma predileção pelos conteúdos relacionados 
à fauna, priorizando durante o ensino exemplos que envolvem animais 
a plantas. Como consequência, a literatura aponta a falta de interesse 
dos educandos, fruto de metodologias técnicas e conteudistas, ba-
seadas em nomenclaturas e pouco exploradas em laboratório ou no 
ambiente em que o aluno está inserido. 

Enquanto estratégias significativas não forem tomadas para a 
superação da limitação botânica, os elementos mostrados anterior-
mente seguirão se alimentado e por eles sendo alimentados. Um ciclo 
vicioso e extremamente perigoso, em que a tendência de superação 
infelizmente não parte da criação independentemente de uma consci-
ência social coletiva que valoriza a flora. 

O presente trabalho obteve os dados a partir de uma pesquisa 
qualitativa realizada com o Mentimeter, software que possibilita a 
criação de apresentações para feedback em tempo real. 

Para compreender a percepção dos participantes sobre os ecos-
sistemas naturais, foram utilizadas 3 imagens, todas apresentando rica 
diversidade vegetal. A primeira mostrava também um bugio, a segunda 
uma onça parda e a terceira variadas espécies animais. Após a imagem 
foi adicionada a seguinte pergunta: O que você vê nas imagens acima?

A concepção da pergunta baseou-se nas considerações do 
professor Doutor (BARROSO JR., 2012), que aponta a necessidade do 
conhecimento teórico, assim como as principais dúvidas geradas com 
a experiência profissional, conquistada nos espaços formais e não 
formais pelos integrantes deste estudo. 

Cada participante pode elencar quatro respostas que melhor 
representassem aquilo que estavam visualizando. 
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Foram obtidas 32 respostas no total, gerando uma nuvem de 
palavras, as mais recorrentes podem ser observadas no gráfico a seguir:

Figura 1 – Gráfico das palavras mais mencionadas.
Fonte: Gráfico gerado com Word.

A partir das palavras elencadas pelos participantes, o software 
gerou a nuvem de palavras que pode ser observada a seguir. 

Figura 2 – Nuvem de palavras gerada pelo Software Mentimeter.
Fonte: Pesquisa autoral com Software Mentimeter1.

1  Disponível em: https://www.mentimeter.com/. Acesso em: 8 dez. 2020.

https://www.mentimeter.com/
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Os resultados vão ao encontro da literatura quando afirmam 
ser característico dos seres humanos perceber mais os animais do que 
as plantas, seja por motivos comportamentais e cognitivos, ou por 
reflexos da cultura e de uma educação com bases zoo-biocêntricas. 

A disparidade entre a atenção dada ao ensino da botânica 
e dos animais, pode ser percebida pelo grau de profundidade con-
ceitual utilizada nas respostas. Para os animais foram citadas ordem 
e família, evidenciando a apropriação de conhecimentos refinados 
relacionados à fauna. 

Sob o mesmo ponto de vista, aos vegetais, nas reduzidas 
menções foram utilizados termos superficiais e generalistas. Mesmo 
a vegetação trazendo elementos conhecidos como palmeiras e sa-
mambaias, ao serem mostradas em conjunto parecem se misturar à 
paisagem passando despercebidas. 

Diante disso, percebemos a necessidade da superação dos 
obstáculos no ensino das temáticas relacionadas às plantas, estimu-
lando o pensamento crítico e proporcionando o desenvolvimento de 
valores florísticos. Corroborando assim com uma sociedade ciente das 
múltiplas e fundamentais dependências humanas de entender que 
as plantas são organismos vivos e possuem função indispensável na 
manutenção da vida na terra. 

Portanto cabendo ao ensino contribuir com esta visão integra-
dora, apontando a necessidade de análises múltiplas acerca dos pro-
cessos formativos da temática, como possíveis relações circulares que 
podem estar atuando nesse cenário junto à formação dos professores. 
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