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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

FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

A formação de professores/as tem sido vital para que tais profis-
sionais, que atuam na Educação Básica, logrem êxito nos processos de 
ensino e de aprendizagem que realizam. Os processos formativos são 
essenciais e necessários para que haja condições de trabalho favoráveis 
à produção de ensino que gere aprendizagens significativas, tanto para 
professores/as como para estudantes. Se não há ideia de unilaterização 
no processo de ensino e aprendizagem, é fato que, tanto estudantes, 
como professores/as aprendem nessa relação. Assim sendo, o cotidiano 
passa a figurar como um espaço/tempo de aprendizagem em que alunos/
as e professores/as logram saberes que lhes são úteis e significativos, o 
que, em alguns casos, ressignificam as aprendizagens tecidas na escola, 
sobretudo em contextos de diversidade.

O espaço escolar tem sido celeiro de grandes reflexões que 
professores/as têm feito no sentido de desenvolver uma docência 
que se insurja das realidades educacionais e das demandas dos/as 
estudantes. É nesse contexto, que a diversidade atravessa o trabalho 
docente, convocando o professor e a professora a lidarem com situ-
ações que pouco foram previstas ou vivenciadas durante a formação 
inicial. São acontecências do cotidiano escolar, que trazem para a cena 



pedagógica saberes e práticas que se tecem na escola, no movimento 
de reflexividade docente, demarcando que a formação é permanente 
e se consolida na/pela atuação profissional.

Considerando esses aspectos, a presente obra é composta é 
dividida em 14 partes e contém 74 textos que focalizam temáticas va-
riadas no contexto da formação de professores para atuação na escola 
básica. Nesse cenário há textos que refletem as políticas públicas de 
formação de professores e professoras, com destaque para programas 
como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pi-
bid, bem como para o Residência Pedagógica e seu protagonismo na 
formação inicial para a docência na escola básica. Há ainda, trabalhos 
que discutem as tessituras do estágio supervisionado nos diferentes 
cursos de licenciatura e sua articulação com os Programas Pibid e 
Residência Pedagógica.

Há um significativo conjunto de trabalhos que trazem para a 
cena reflexiva da formação de professores/as, as discussões em torno 
da diversidade e da formação continuada em serviço. São textos que 
problematizam a formação para o trabalho com a diversidade, ao 
tempo que evidenciam resultados de pesquisa que professores/as 
têm desenvolvido no cotidiano escolar, em que a diversidade é tema 
central dos aspectos formativos.

Há, ainda, um conjunto de textos que evidenciam a formação 
e a prática educativa de professores que atuam na Educação Infantil 
e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, centrando o olhar para 
especificidades do trabalho com a criança, com os processos de letra-
mento e alfabetização, bem como para o papel do lúdico na formação 
e práticas educativas que docentes desenvolvem na escola básica.

Trazendo para a cena o lugar do diálogo, dos significados da 
docência na relação com o saber e com o educando, há um conjunto 
de textos que mostram como a dialogicidade é um princípio fundante 
na formação de professores/as, bem como para possibilitar a formação 
de crianças e jovens da escola básica. São textos que revelam o coti-



diano da profissão docente, colocando-a em questão formativa, em 
questão dialógica, suscitando reflexões em torno de práticas e saberes 
que se insurgem do cotidiano escolar e da inventividade e criatividade 
de professores/as.

Os textos apresentam-se de forma bem diversificada, no que 
tange aos aspectos teóricos e metodológicos, evidenciando, assim as 
diferentes maneiras que o professor da Escola Básica e estudantes da 
Graduação e Pós-Graduação tem realizados pesquisas e compreensões 
sobre a temática da formação docente. São textos que revelam cami-
nhadas pela pesquisa e pelas vivências e experiências pedagógicas 
tecidas no cotidiano da escola, e da profissão docente.

Encerrando a apresentação deste 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.
Charles Maycon de Almeida Mota

Fabrício Oliveira da Silva
(Organizadores)
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FORMAÇÃO CONTINUADA



FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES/AS EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE

Ana Gicélia do Nascimento Sousa

RESUMO
É muito importante que a formação continuada sirva de melhoria da qualifi-
cação do trabalho docente para além do conhecimento acadêmico obtido em 
sua formação inicial, levando-se em consideração que a sociedade evolui de 
maneira dinâmica, sendo necessário um constante processo de atualização, 
principalmente devido aos conteúdos de um tema contemporâneo precisa-
rem ser apropriados pelos docentes. Este trabalho tem como objetivo relatar 
uma experiência de formação continuada em Educação Ambiental, desen-
volvida pelo Núcleo de Educação Ambiental – NEA, da Semed/São Luís-MA, 
em um processo que buscou ampliar as ações reflexivas acerca da temática 
da sustentabilidade ambiental na escola. A metodologia da pesquisa-ação, 
desenvolveu-se com base na orientação de assessores pedagógicos, especia-
listas e técnicos em Educação Ambiental, com disponibilização de materiais 
técnico-pedagógicos a fim de aliar essa temática à prática da pedagogia de 
projetos na escola. A fundamentação teórica buscou destacar as novas pers-
pectivas de formação docente no âmbito da inovação da prática educativa, 
tomando por base os estudos de Imbernón (2011) e Gatti e Barreto (2009). 
Como resultados do processo de formação docente, podemos destacar a apli-
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cação, pelos participantes da formação continuada, de projetos pedagógicos 
com a temática ambiental nas escolas da rede, partindo dos levantamentos 
diagnósticos orientados durante a formação.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação Continuada. Inovação Educativa.

INTRODUÇÃO

Os programas de formação continuada são, geralmente, im-
plantados com a intenção de possibilitar novos meios e práticas que 
se façam inovadoras no ambiente escolar, tanto do ponto de vista 
dos conhecimentos disciplinares e temáticos específicos, como dos 
conhecimentos pedagógicos, na busca por melhorias na qualidade da 
educação, a fim de transformar o trabalho docente no caminho de am-
pliação das possibilidades com o trabalho pedagógico, visando efetivar 
o processo de ensino-aprendizagem.

Para corresponder à essas demandas por melhoria na qualida-
de da educação, aos sistemas de ensino cabe oportunizar programas 
de formação continuada que colaborem com o processo de reflexão e 
ação frente às situações que se fazem reais no dia a dia da escola e se 
apresentam como desafios à prática docente.

Uma das temáticas da atualidade que se fazem urgentes de se-
rem trabalhadas, incorporadas e discutidas amplamente no âmbito da 
escola é a relação social com o meio ambiente e, por isso, a Educação 
Ambiental precisa ser inserida na escola como meio de desenvolver 
atitudes e valores na direção da preservação do ambiente e da susten-
tabilidade da vida no planeta.

É necessário que a formação direcionada à essa temática, 
que ainda apresenta muitos desafios em ser implantada de forma 
transversal e interdisciplinar aos currículos pelos professores da Edu-
cação Básica, possa contribuir sistematicamente com os docentes na 
inclusão dos conhecimentos relacionados com a sustentabilidade e 
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o meio ambiente, favorecendo que encontrem um caminho de coe-
rência com as áreas de conhecimento e com contexto social em que 
a escola está inserida.

Em relação à implantação da Educação Ambiental na escola, os 
PCN orientam que “como esse campo temático é relativamente novo 
no ambiente escolar, os professores precisam “priorizar sua própria 
formação/informação à medida que as necessidades se configurem” 
(BRASIL, 1998, p. 188).

O programa de Formação Continuada em Educação Ambiental 
na Escola, promovido pela Secretaria Municipal de São Luís, desenvol-
vido pelo Núcleo de Educação Ambiental – NEA, no período de abril 
à dezembro de 2019, foi dividido em módulos que contemplavam 
as bases conceituais e metodológicas da Educação Ambiental como 
forma de capacitação e suporte para o desenvolvimento de ativida-
des pedagógicas necessárias à construção de um projeto pedagógico 
escolar com a temática da sustentabilidade a ser aplicado nas escolas 
da rede municipal de ensino. O processo de formação ambientou-se 
inicialmente no Parque do Bom Menino, Unidade de Conservação do 
município de São Luís, que apresenta uma área de 9.557 m², bastante 
arborizada e com espaço para reuniões arejado e amplo, o que garan-
tiu um bom ambiente de aprendizagem dos módulos introdutórios do 
curso de formação.

Os módulos seguintes foram ministrados no auditório da escola 
UEB Luís Viana, no bairro da Alemanha, com realização de palestras 
com especialistas das áreas das ciências biológicas e humanas, em que 
foram exploradas as temáticas da Biodiversidade, Recursos Hídricos e 
suas potencialidades: água e energia e Resíduos sólidos, que serviram 
como base para a pesquisa e embasamento teórico na elaboração das 
atividades propostas no curso.

A formação continuada com o tema contemporâneo e trans-
versal Educação Ambiental buscou fomentar nos professores cursistas 
a inovação educativa na prática docente ao apresentar também alguns 
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instrumentos e ferramentas metodológicas baseados nos problemas 
relacionados ao Tema em questão, contemplando as diferentes reali-
dades escolares em que estavam inseridos.

OBJETIVOS

Apresentar a experiência do curso de Formação Continuada em 
Educação Ambiental na Escola, desenvolvido pelo Núcleo de Educação 
Ambiental – NEA/Semed – São Luís-MA.

Refletir sobre as relações entre a formação docente e a ino-
vação educativa no desenvolvimento das competências e habilidades 
necessárias à inclusão da temática da Sustentabilidade Ambiental no 
contexto escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A formação continuada foi apresentada como uma alternativa 
de aquisição das competências necessárias para a inserção do tema da 
Educação Ambiental na escola de forma prática e contextualizada, onde 
o conhecimento teórico serviu de base para a construção de uma prática 
conjunta, a ser desenvolvida no interior da escola, a partir das demandas 
e problemas reais dos professores, onde todos os segmentos da comu-
nidade escolar (diretores, coordenadores, administrativos) pudessem 
participar de alguma forma, entendendo-se como parte do processo.

E todo o processo de formação continuada docente mediada 
por assessores e técnico-pedagógicos de Educação Ambiental foi 
fundamentado em uma concepção de prática docente que precisa 
articular pesquisa e ensino como meio de desenvolvimento e apro-
fundamento do conhecimento pedagógico quanto à necessidade de 
tratar das temáticas da atualidade no cotidiano das escolas por meio 
do tema contemporâneo e transversal.
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A respeito das finalidades da formação docente, Gatti e Barreto 
(2009) destacam que, no que se refere à formação continuada, é pos-
sível afirmar que seu principal propósito é: “a atualização e aprofunda-
mento de conhecimentos como requisito natural do trabalho em face 
do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, 
os rearranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais”.

Nesse aspecto a formação continuada em Educação Ambiental 
oportunizou aos professores verificarem as bases legais e conceituais 
da Educação Ambiental para a sustentabilidade, bem como o enfoque 
sobre o Tema e seu diálogo entre as áreas do conhecimento, cabendo 
aqui um destaque às oportunidades reflexivas acerca desse assunto, 
pois tanto os professores formadores, quanto os cursistas eram docen-
tes de diferentes áreas do conhecimento, o que acabou colaborando 
com uma maior compreensão da forma de operacionalizar a transver-
salidade dessa temática. Para que essa prática fosse bem direcionada 
ao trabalho de desenvolvimento das competências necessárias para 
trabalhar com a Educação Ambiental na escola e para uma melhor 
sistematização da aprendizagem dos professores, a formação conti-
nuada dividiu-se em módulos, todos direcionados para o trabalho em 
grupo, com propostas de problematização dos temas abordados pelos 
formadores do NEA.

O primeiro módulo tratou da impermeabilização do solo e das 
enchentes, possibilitando a problematização do assunto pelos profes-
sores em uma discussão dirigida e dialógica, onde professores e forma-
dores puderam trocar conhecimentos e experiências sobre a Educação 
Ambiental e a Educação para a Sustentabilidade. No segundo módulo, 
a formação foi direcionada para a compreensão do trabalho com os 
temas transversais e o diálogo com as áreas do conhecimento, dando-se 
também um destaque para os marcos legais da Educação Ambiental.

No terceiro e quarto módulos, privilegiou-se a Educação 
Ambiental na escola e foram apresentadas diversas atividades, in-
cluindo-se relatos de experiência de projetos aplicados nas escolas da 
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rede, discussão sobre a transformação dos espaços físicos em espaços 
pedagógicos (uma das condições fundamentais para o trabalho com os 
temas transversais) e dinâmicas de apresentação baseadas em confli-
tos da ordem ambiental em forma de simulação de audiência pública 
como proposta de prática metodológica.

No quinto módulo foi apresentado aos professores cursistas o 
projeto Hortas Pedagógicas, uma parceria entre o Ministério da Cida-
dania, a Embrapa e o FNDE. Essa apresentação trouxe muita clareza 
sobre a implantação dos projetos de escolas sustentáveis. O módulo 
seis tratou da Biodiversidade por meio de palestras com especialistas. 
Em seguida a temática abordada foi encaminhada para o trabalho em 
grupos direcionando as atividades a partir da reflexão e discussão de 
textos e artigos acadêmicos sobre o assunto.

O aprendizado no módulo VII foi direcionado para os conheci-
mentos sobre água e energia e resíduos sólidos. Foram apresentadas 
duas palestras sobre água e energia: a primeira, intitulada “Brasil: 
país das águas”, tratou dos recursos hídricos e suas potencialidades. A 
segunda também trouxe a água como temática e destacou a aprendi-
zagem de competências socioambientais, sendo dirigida pelos asses-
sores técnicos do NEA e por técnicos especialistas da coordenadoria 
socioambiental da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Mara-
nhão – Caema. A temática dos resíduos sólidos trouxe conhecimentos 
sobre o lixo, sua classificação, seu reaproveitamento e a teoria dos 5Rs 
da Sustentabilidade.

No módulo VIII, deu-se a apresentação dos projetos peda-
gógicos com a temática da sustentabilidade ambiental na escola. 
Os professores foram divididos em dois grupos e utilizaram diversos 
recursos para apresentação dos trabalhos realizados na escola, dentre 
eles: dramatizações, seminários, relatos orais, painéis e apresentação 
de slides com imagens dos trabalhos realizados.

A experiência de formação esteve orientada pela abordagem 
metodológica da pesquisa-ação na perspectiva em que a formação 
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buscou garantir a participação dos professores cursistas na construção 
do seu próprio processo de aprendizagem para a transformação de sua 
prática educativa a partir de trocas de experiências vivenciadas tanto 
na comunidade escolar de que fazem parte e seu entorno, quanto nas 
suas experiências cotidianas relacionadas à sua interação com o meio 
ambiente. Como destacam recentes abordagens teórico-metodológicas:

Assim, ao posicionar-se como um instrumento de 
investigação e ação à disposição da sociedade, a pes-
quisa-ação exerce também uma função política, ofere-
cendo subsídios para que, por meio da interação entre 
pesquisadores e atores sociais implicados na situação 
investigada, sejam encontradas respostas e soluções 
capazes de promover a transformação de representa-
ções e mobilizar sujeitos para ações práticas (TOLEDO; 
JACOBI, 2013, p. 158).

O trabalho se desenvolveu no sentido de que os professores 
realizassem as atividades por meio da metodologia da pesquisa-ação 
que colaborou para a compreensão de todo o processo formativo, prin-
cipalmente ao garantir o encaminhamento de orientações específicas, 
como o uso de fichas técnicas de auxílio na estruturação e elaboração 
de projetos pedagógicos, destacando e discutindo os principais passos 
a serem seguidos, além da orientação para a aplicação de questio-
nários contendo um diagnóstico sobre a sustentabilidade na escola, 
considerando as dimensões do Currículo, da Gestão e do Espaço Físico.

Assim, as estratégias metodológicas do processo formativo 
oportunizaram aos docentes a reflexão sobre a prática na instituição 
educativa, orientando-os na busca de soluções fundamentadas nos 
conhecimentos teóricos e práticos direcionados à Educação Ambiental 
no contexto escolar.

É muito importante destacar que as atividades foram em sua 
maioria realizadas em grupo, o que proporcionou uma interação entre 
os pares na resolução das hipóteses levantadas quanto aos problemas 
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relacionados à sustentabilidade em suas comunidades escolares, em 
que puderam usar as suas experiências práticas para elaborar os pla-
nos de ação pretendidos.

Esse processo metodológico favoreceu uma reflexão sobre as 
relações entre a formação docente e a inovação educativa tão neces-
sárias às mudanças que se pretendem fazer na escola à respeito da 
dinâmica de aprendizagem dos sujeitos e do desenvolvimento das 
competências e habilidades que se deseja desenvolver, colaborando 
com as novas aprendizagens que o professor precisa para exercer sua 
profissão em um contexto de mudança e incerteza, frente às deman-
das por direitos coletivos – como no caso da Educação Ambiental – na 
sociedade contemporânea. A respeito da inovação educativa:

É interessante analisar a relação entre a inovação edu-
cativa e profissão docente. Entendida como pesquisa 
educativa na prática, a inovação requer novas e velhas 
concepções pedagógicas e uma nova cultura profissional 
forjada nos valores da colaboração e do progresso so-
cial, considerado como transformação educativa e social 
(IMBERNÓN, 2011, p. 20).

Durante o desenvolvimento de todos os módulos de aprendi-
zagem, os professores cursistas foram apresentados à várias metodo-
logias e práticas educativas direcionadas ao trabalho com a Educação 
Ambiental, na perspectiva de uma educação inovadora, entre elas a 
Técnica de Observação e seus instrumentos de coleta de dados, os 
Mapas Conceituais, o Portfólio, o Jogo de funções (ex.: júri simulado), 
a Análise de caso, a História de vida e o Projeto. Este último, contribuiu 
para a prática pedagógica docente à medida em que colaborou com a 
sistematização da pesquisa, formulação e investigação de problemas, 
construindo um caminho de mudança de atitudes e de aquisição de 
novos saberes e procedimentos na resolução dos problemas relativos 
à sustentabilidade ambiental na escola.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

O desenvolvimento deste trabalho primeiramente com o grupo 
de professores durante a formação continuada e logo após com pro-
fessores e alunos nas suas respectivas escolas permitiu constatar que 
para a formação e condução de grupos de educação para o trabalho 
com a temática ambiental faz-se necessário o desenvolvimento de 
estratégias de pesquisa-ação, na busca de soluções em conjunto, en-
volvendo os colegas de profissão, os gestores e a comunidade escolar 
em um processo de inovação da prática educativa.

A temática da Educação Ambiental para a sustentabilidade 
na escola possibilita o aprofundamento das discussões sobre como, 
onde, quando e por que desenvolver a educação Ambiental de forma 
transversal e integrada aos conteúdos disciplinares.

Nesse sentido, o curso de formação continuada em Educação 
Ambiental na Escola: educando para a Sustentabilidade veio colaborar 
com os professores no desenvolvimento de ferramentas de auxílio no 
desenvolvimento das metodologias necessárias à construção de apren-
dizagens que partam das problemáticas ambientais que permeiam o 
ambiente da instituição escolar e o seu entorno.

Os projetos desenvolvidos nas escolas da rede e depois apre-
sentados no módulo final, permitiram verificar as capacidades desen-
volvidas pelos professores em relação ao trabalho com a educação 
ambiental na escola, orientadas ao longo das atividades de capacitação 
desenvolvidas no curso de formação continuada do NEA. A partir do 
planejamento e execução das atividades realizadas de forma colabo-
rativa e direcionadas ao contexto em que cada projeto foi aplicado, 
os docentes declararam durante as suas apresentações que o curso 
de formação continuada em Educação Ambiental na escola contribuiu 
para o sucesso na aplicação dos projetos e ações realizadas, o que 
colaborou com a construção de um novo olhar sobre essa temática e, 
principalmente com a inovação na sua prática educativa.
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Assim, a formação cumpriu a proposta de ampliar os conheci-
mentos e a compreensão dos professores/as em relação ao trabalho 
com a temática da Sustentabilidade ambiental que deve ser inserida 
na escola com a perspectiva de contribuir para a formação cidadã, 
crítica e participativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de trabalho da formação continuada em Educação 
Ambiental na escola ofertada pelo NEA possibilitou a aquisição de co-
nhecimentos sistematizados e a implantação de práticas direcionadas 
ao estudo do meio ambiente com a perspectiva de Sustentabilidade, 
articuladas aos conhecimentos disciplinares específicos e aos conhe-
cimentos pedagógicos, orientando os professores e professoras para 
desenvolverem melhorias em sua prática docente.

Pode-se perceber então, que a formação continuada aliada à 
valorização da pesquisa e da busca por informação e conhecimento 
consistente, com a intencionalidade de fomentar discussões perti-
nentes no ambiente da sala de aula e que possam ser enriquecidas 
por meio de trocas entre alunos e alunos, alunos e professores, e 
fundamentalmente, entre professores e professores colaboram com 
a perspectiva de professor inovador, que busca realizar a pesquisa 
educativa, a fim de melhorar a sua prática.

Com o desenvolvimento de atividades estabelecidas a partir do 
compartilhamento de experiências em todos os espaços formadores, 
os profissionais docentes passam a ter oportunidades de repensar a 
sua prática docente “a partir e com” a comunidade escolar a fim de 
responder às necessidades e desafios de ensino-aprendizagem que se 
apresentam no mundo contemporâneo.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA E  
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS 

PROFESSORAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Marciléa Melo Alves Lima
Cândida Maria Santos Daltro Alves 

RESUMO
Trazemos reflexões de uma pesquisa exploratória, com estudo de caso e 
observação participante em uma instituição de Educação Infantil, no Sul da 
Bahia. Trata-se de resultados parciais dos estudos realizados, com objetivo de 
analisar se a formação continuada provoca mudanças na prática pedagógica 
das professoras da Educação Infantil, contribuindo com a formação integral 
das crianças. Utilizamos como referencial teórico para o entendimento da 
pesquisa: Saviani (2008), Marx (2010) Marx e Engels (2007), Vázques (2011) 
e Monasta (2010). A partir da observação participante e entrevistas com as 
professoras percebemos que em relação à creche, a formação continuada em 
anos anteriores não era efetivada e o que se tinha eram formações pontuais, 
no formato de encontros, seminários e palestras, o que não potencializa as 
reflexões sobre a prática educativa dessas professoras como uma construção 
de rede, e as referências de formação continuada se davam por iniciativa da 
equipe gestora que administra esse processo. Como resultado da reestru-
turação do currículo da Educação Infantil, com foco na educação integral e 
integrada, a equipe de educadores sentem a necessidade de uma formação 
continuada que promova a construção de práticas integradoras.
Palavras-chave: Formação Continuada. Prática Pedagógica. Educação Infantil.



40COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

INTRODUÇÃO

O contexto em que se realizou a experiência desse relato traz 
como panorama a construção de um campus integrado de educação, 
cujo projeto foi construído mediante a escuta da comunidade e numa 
produtiva negociação de um sonho coletivo para uma educação de 
qualidade na Vila de Serra Grande, Uruçuca-BA.

O movimento de discussão em prol da construção de um es-
paço de qualidade para o atendimento da educação Básica na Vila de 
Serra Grande passa por três fases: nasce o projeto em 2012; após um 
período de dormência, em 2017 o projeto é retomado e em 2018 tem 
início as obras para a construção do campus.

Para a construção do Campus a prefeitura de Uruçuca conta com 
recursos do FNDE, orçado no valor de 18 milhões de reais. A prefeitura 
recebeu a doação do terreno onde esta construção está acontecendo 
de um empresário local e para adequar o terreno, que estava fora dos 
padrões do FNDE, utilizou recursos próprios (realidade e problema que 
mobilizou este trabalho).

Em fase de finalização da obra e preste ao campus ser entregue à 
comunidade, mediante a percepção de que a educação para ser de qua-
lidade não depende apenas de uma estrutura de inovadora e de acordo 
com os parâmetros de qualidade, mas envolve um fazer pedagógico 
que dialogue com as necessidades dos educandos e da sua formação 
integral. E é neste contexto que o problema deste estudo se apresenta.

Trazemos como problema o contexto em que as professoras e 
comunidade se questionam como implementar, a partir da arquitetura 
educacional, a educação integral e integrada aos espaços com poten-
cial educativo e os saberes locais.

Essa tomada de consciência da comunidade educadora e local 
mobilizou um movimento de construção de uma proposta pedagógica 
para esta escola que dialogasse com a arquitetura, o território e os 
saberes locais.
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Mediante esse contexto, o nosso objetivo é compreender as con-
tribuições da formação continuada das professoras para o desenvolvi-
mento das práticas educativas no desenvolvimento integral das crianças 
na Educação Infantil. Assim, buscamos compreender qual o papel da 
formação continuada destas profissionais para o desenvolvimento das 
práticas educativas no desenvolvimento integral das crianças

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nossos estudos se pautaram no estudo de caso, com observa-
ção participante com perspectiva qualitativa por considerarmos que 
esse viés metodológico me aproximaria da realidade da educação local 
e dos atores da pesquisa, dada a proximidade que já tinha com eles de 
outros tempos-espaços de estudo e formação continuada.

O recorte metodológico se deu a partir de autores como Yin 
(2005, p. 32) que apresenta o estudo de caso como método que “in-
vestiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida 
real”. Verztman (2013, p. 71), por sua vez descreve o estudo de caso 
como “uma forma de estudo que visa a descrição e a compreensão 
do singular”.

Indagamos até que ponto a formação continuada reverbera 
nos saberes e práticas pedagógicas que circulam no espaço de aten-
dimento da Educação Infantil integral. Qual a opinião das professoras 
neste contexto?

Na busca dos dados para explicar o recorte da pesquisa utili-
zamos entrevistas semiestruturadas com as professoras e gestão que 
atuavam diretamente com as crianças, observações diretas e anota-
ções do diário de campo das atividades pedagógicas realizadas e das 
interações e brincadeiras das crianças e com as crianças.

Para a realização deste estudo observamos durante o ano letivo 
de 2019 o cotidiano da sala de referência da creche e pré-escola, do 
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brincar livre e dirigido, momentos de interação com seus pares e com 
os materiais educativos, em atividades individuais e em grupos.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nos últimos anos assistimos a uma crise política de desregula-
mentação de direitos básicos, com o desmonte da educação pública 
e a precarização das condições laborativas dos educadores, bem 
como o enfraquecimento de políticas públicas educacionais e sociais 
que impactam sobremaneira na qualidade do trabalho docente e nas 
aprendizagens das crianças, reflexos das políticas neoliberais.

Conforme é apresentado por Dardot e Laval (2016, p. 384), 
neste contexto político as ações do Estado se configuram como um 
“conjunto de dispositivos discursivos, institucionais, políticos, jurídicos 
e econômicos que formam uma rede complexa e movediça, sujeita a 
retomadas e ajustes em função do surgimento de efeitos não deseja-
dos, às vezes contraditórios com o que se buscava inicialmente”.

Se por um lado se prega a qualidade e autonomia na gestão 
da educação, contraditoriamente, o Estado corrobora com os modos 
de produção capitalista, dificulta o cumprimento das políticas públicas 
com o sucateamento da educação impondo inúmeros desafios aos 
educadores, principalmente em relação a garantia de autonomia no 
trabalho e a implementação de um projeto pedagógico comprometido 
com a formação humana e integral das crianças.

Para ampliar as reflexões sobre formação continuada buscamos 
na análise feita por Almeida (2020), que em sua tese fez um recorte 
das publicações científicas sobre formação continuada no Brasil do 
ano de 2003 a 2016. Para Almeida (2020, p. 58) estes estudos tem 
como ponto de referência o cenário da década de 90, quando ocorre 
uma “nova reconfiguração político-econômica” provocando reformas 
educacionais e perspectivas de formação continuada diferenciada, 
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centrada na prática e sua produção como condição para melhorar o 
desempenho do professor.

Em Almeida (2020, p. 70) o conceito de formação continuada 
apresenta uma bifurcação, onde um grupo de autores negam o con-
ceito de formação continuada, concebendo está no sentido de cursos, 
treinamento, seminários, palestras etc., logo, ações e processos pon-
tuais de apreensão “na perspectiva da reflexibilidade”. Outro grupo 
que traz o conceito de formação continuada como apropriação de 
informações, competências e como prática reflexiva e “para além da 
prática reflexiva”.

A partir desses pontos de Almeida (2020, p. 71) afirma que o 
conceito que predominou em suas fontes de pesquisas foi o de for-
mação continuada como “um processo crítico-reflexivo sobre o fazer 
docente em suas múltiplas determinações”.

Como lembra Marx (2010, p. 47), “modo de produção da vida 
material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. 
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, 
é o seu ser social que determina sua consciência”. E esta consciência 
é explicada mediante as “contradições da vida material” e conflitos 
convergentes das relações de produção e as forças sociais produtivas, 
assim, nessa dinâmica a partir da consciência de como a realidade é 
produzida o homem apreende o mundo e o transforma.

No relatório de 2006 Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), em seu relatório atrela a formação 
continuada de professores aos princípios econômicos de eficiência e 
eficácia, defendendo essa formação com a seguinte intenção:

[...] melhorar o status da docência de maneira geral, e a 
posição competitiva da carreira docente no mercado de 
trabalho; ampliar as fontes de suprimento, de modo a 
incluir pessoas qualificadas que atuam em outras áreas, 
assim como ex-professores. [...] respostas mais direcio-
nadas a tipos específicos de escassez de professores, 
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incluindo maiores incentivos para professores qualifica-
dos, que são escassos, e estímulos e apoio para que os 
professores trabalhem em escolas desafiadoras ou em 
localidades difíceis [...] (OCDE, 2006, p. 93).

Os professores, por sua vez, condicionados pelo modo de pro-
dução da vida material, são compelidos a buscar contínua capacitação 
profissional como forma de garantir competência técnica operativa e 
teórico-metodológica, como forma de ampliar o conhecimento em sua 
realidade profissional e a necessária qualificação presente no discurso 
capitalista da competitividade mercadológica.

Considerando as condições materiais de trabalho das profes-
soras, as práticas educativas e as metodologias utilizadas, tomamos o 
espaço de aprendizagem como campo de pesquisa e atentamos para 
as relações entre crianças e professoras, por considerarmos o trabalho 
pedagógico como elemento essencial para o desenvolvimento infantil.

Autonomia é um tema recorrente nos estudos de Marx e apro-
fundados por autores como Konder, Engels e Gramsci. Assim, enten-
dendo a educação como um processo intencional, buscamos abordar 
esse assunto a partir de um recorte da realidade da Educação Infantil 
pelo viés da prática educativa.

Em Marx e Engels (2007), autonomia pode ser compreendida a 
partir das contradições que implicam no desenvolvimento e manuten-
ção dos instrumentos de poder da sociedade capitalista, pela divisão 
técnica e social do trabalho; este autor dá destaque em sua teoria ao 
papel da consciência crítica da realidade, seja ela social ou econômica, 
em uma dada sociedade capitalista que se divide em classe dominante 
e classe trabalhadora, como seus instrumentos de controle social, cujo 
Estado contribui para a manutenção da submissão social dos indivídu-
os e dos interesse da classe dominante.

Com base nos princípios filosóficos da práxis, Gramsci (MO-
NASTA, 2010), explica a construção da autonomia política e das classes 
subalternas contextualizadas pelas estruturas e subestruturas da 
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sociedade. Para ele a autonomia se dá na práxis, como resultado da 
apropriação cultural, da formação educacional e do desenvolvimento 
da consciência crítica

Para Gramsci (MONASTA, 2010, p. 31) a filosofia da práxis 
define parte do “legado de Marx: o vínculo inseparável entre a teoria 
e prática, o pensamento e a ação”. Neste sentido, é uma ideologia 
que permiti a crítica a si mesma, a reflexão-ação e a compreensão de 
que toda prática pressupõe uma teoria, e vice-versa. Destarte, práxis 
em Gramsci (MONASTA, 2010, p. 81) é um conceito dinâmico, o qual 
apresenta a síntese da “unidade entre a teoria e a prática”.

Ao explicar a práxis do ponto de vista marxista como empre-
endimento do homem enquanto ser social, Vázquez (2011, p. 227) 
enfatiza o caráter objetivo desta, em que atividade prática supõe “a 
transformação real, objetiva, do mundo natural ou social para satisfa-
zer determinada necessidade humana”, a qual conflui em “uma nova 
realidade, que subsiste independente do sujeito ou sujeitos concretos 
que a engendraram com sua atividade subjetiva”.

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, 
de acordo com o artigo 29 da LDB 9.394/96, “tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).

Não se pode falar em educação para a formação integral, 
formação humana sem o diálogo com experiências que promovam a 
sensibilidade, a solidariedade, a cooperação e o respeito. Assim, edu-
car torna-se o esforço para a construção de valores e levar à reflexão 
discursiva sobre o que melhor corresponde às necessidades da pessoa 
humana em sua formação biológica, física e psicossocial.

De acordo com Marx e Engels (2007), “a essência humana não 
é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade ela 
é o conjunto das relações sociais” (MARX; ENGELS, 2007, p. 28). Esta 
afirmação contribui para a compreensão da importância das experiên-
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cias sociais e suas respectivas interações como elemento singular para 
o desenvolvimento infantil e formação humana.

E onde se insere o trabalho do professor, a sua prática educa-
tiva na dinâmica da formação integral da criança e o seu desenvolvi-
mento moral, mais especificamente para a construção da autonomia 
desses sujeitos?

O trabalho para Lukács (2011, p. 290) é concebido como um 
processo histórico, como “motor decisivo da humanidade e do ho-
mem”, logo, é dinâmico e carrega as marcas do desenvolvimento da 
humanidade. No entanto, “por mais variados que sejam, por mais au-
tônomos que aparentem ser, sendo, na realidade, mediados de muito 
longe e elevados a uma autonomia relativa”. 

O trabalho do professor, conforme Saviani (2008, p. 45) só tem 
sentido quando alimentado pelos saberes culturais promove o diálogo 
consciente entre a teoria e a prática, culminando numa práxis que 
intenciona a transformação, a mudança, a troca de saberes e o desen-
volvimento das crianças por meio de uma ação mediadora e inclusiva. 
“Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento indis-
pensável para a participação das massas”.

Considerando o que é colocado por Lukács (2011) sobre a 
“práxis social” e o fato de que o trabalho realizado tem uma auto-
nomia relativa, buscamos entender o papel da formação em servi-
ço/formação continuada dos professores para além da exigência 
de aprimoramento do próprio trabalho, muito mais do que uma 
exigência de qualificação, mas sobretudo como uma oportunidade 
de reflexão sobre a própria prática.

Por ser social, a práxis se manifesta no fazer pedagógico, na 
reflexão da prática, na mediação, na tomada de consciência de si e do 
outro, na intencionalidade educativa, nas contradições humanas, nas 
relações que se estabelece com o social.

Pautamos nosso estudo a partir do princípio de que para atuar 
na Educação Infantil espera-se do professor determinadas compe-
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tências profissionais, para o atendimento das crianças de creches e 
pré-escolar ao propor práticas educativas que possam contribuir com 
o desenvolvimento das crianças.

No decorrer do trabalho de campo tivemos contato como as 
professoras da Educação Infantil em ricos momentos de estudo e refle-
xão que proporcionaram momentos de escuta em conversas informais 
e entrevistas, onde foi possível compreender um pouco desta estreita 
relação entre prática docente e formação continuada como fomento 
para a reflexão da própria prática.

Durante os encontros de estudo realizadas com as professoras 
onde se discutia a proposta pedagógica para a Educação Infantil inte-
gral registramos como foi importante para as professoras o aprofun-
damento teórico de temas com os quais elas tinham pouca intimidade 
como: currículo, educação integral e território educativos.

No contato com as professoras durante as observações e conver-
sas informais percebemos que boas práticas são realizadas na Educação 
Infantil e outros espaços como praças, campo de futebol, represa, quin-
tal de uma erveira, área do Rio Pancadinha e Mata Atlântica. Espaços 
de interação ou observação como esses são frequentemente utilizados.

Com a pandemia as atividades on-line e impressas (para quem 
não tem acesso à internet) são realizadas promovendo orientações 
para aguçar a criatividade, a investigação e descoberta das crianças, 
permitindo às mesmas realizar experimentos, levantar hipóteses e 
interagir com seus pares em seus lares.

Por força da construção da proposta pedagógica para a Educa-
ção Infantil integrada e integral a equipe de educadores se deparou 
com a necessidade de uma formação permanente que possibilite uma 
reflexão individual e coletiva das práticas pedagógicas enquanto ação 
necessária para a promoção de experiências infantis que potencializem 
a integração à cultura local, ao território e saberes da comunidade.

A importância dessas discussões se deu inicialmente porque a 
proposta pedagógica para a Educação Infantil que estava sendo cons-
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truída com a colaboração da comunidade local trazia uma concepção 
de currículo alinhado aos saberes culturais que se insere no território 
e na própria comunidade.

Nos diálogos entre comunidade, equipe gestora e professoras 
da Educação Infantil durante o trabalho com as crianças se tornavam 
referências para as reflexões da prática nos momentos de estudo. 
Assim, por meio da formação continuada as professoras discutiam 
com clareza o que se esperava delas, suas próprias necessidades, 
contradições e principalmente como poderiam contribuir com as 
aprendizagens significativas das crianças.

Essa formação continuada segue em um processo em que as 
professas e equipe gestora da Educação Infantil se deparam com a 
necessidade de implementação de uma proposta educativa que tem 
como objetivo promover uma educação integral e integrada ao ter-
ritório e à comunidade. Assim, no momento há toda uma reflexão e 
exercício para a construção, reflexão e análise de práticas pedagógicas 
integradoras para a Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de uma competência profissional, era o que 
dava sentido à formação continuada em que as professoras recebiam 
o apoio da equipe gestora que contribuía com essa formação e cada 
um em sua singularidade também se autoformava, agregando em sua 
práxis os seus saberes e aos saberes e experiências.

Eficiência e eficácia atrelados as propostas de incentivo a con-
dução de políticas públicas para a formação continuada de professores 
por corporações e organismos internacionais com interesse restrita-
mente econômico, como pode ser analisado no documento do OCDE 
de 2006 e em outras publicações mais atuais que seguem essa linha.
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Com a formação continuada outros campos de saberes se abrem 
como possibilidade de aprendizagem, reflexão autoconhecimento 
profissional. As professoras tem a oportunidade de se tornar profes-
sor-pesquisador. Pesquisador de sua prática e na prática, indagando 
como as crianças aprendem, como propor experiências e aprendizagens 
significativas, propondo estratégias a partir do observado e da escuta 
sensível das crianças e de suas necessidades, hipóteses e descobertas.

A formação continuada trouxe essa postura investigativa sobre o 
que se espera dos profissionais que atuam na Educação Infantil para o 
coletivo da instituição quando todos foram solicitados a construir uma 
proposta pedagógica referendada em uma educação integral e inclusiva.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
EPELLE: LOCAL DE NOVAS VIVÊNCIAS, 

DISCUSSÕES E EXPERIÊNCIAS

Luciana Jesus de Souza

RESUMO
O presente texto, versa sobre a experiência de formação continuada promo-
vida pelo curso Encontro de Professores para Estudos de Letramento, Leitura 
e Escrita (Epelle), que é promovido pela Faculdade de Educação da UFRJ 
coordenado pela Profª. Drª. Ludmila Thomé de Andrade. Cuja temática, está 
baseada na alfabetização como processo discursivo, tendo o aluno no centro 
do processo, protagonista de sua escrita. Dentro deste contexto, o objetivo 
principal do trabalho é analisar os processos ocorridos durante a formação e 
compreender o alcance desta atualização feita pelos professores envolvidos. 
O referencial teórico, se esbarra ao utilizado pelo curso como: Soares (2000), 
Bagno (2015), Bojunga (2008), Bartolotto e Chacon (2001), Azenha (1996), 
Piaget (1987), Cagliari (1998), Franch (1994), Smolka (2012), Bakhtin (2017), 
Freire (2008) e a Lei de Diretrizes e Base da Educação (BRASIL, 1996). Os pro-
cedimentos metodológicos deste trabalho, foram o promovidos pelo estudo 
de caso, onde pôde-se se observar diversas vantagens na participação da 
formação continuada, que tiveram reflexo no fazer pedagógico dos cursistas.
Palavras-chave: Formação Continuada. Alfabetização. Reflexão Acadêmica. 
Chão da Escola.
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INTRODUÇÃO

A formação continuada, amparada pelo art. 62 da Lei de Dire-
trizes e Base da Educação, Lei 9.394/96, em seu parágrafo único, versa 
sobre a importância da formação continuada que pode ocorrer, “[…] 
no local de trabalho ou em instituições de educação básica e supe-
rior, incluindo cursos de educação profissional, Cursos Superiores de 
Graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação” (BRASIL, 1996) 
que pode ser efetuada por qualquer dos entes federativos, e tem seu 
aporte amparado em lei.

Sob esta ótica, que o Encontro de Professores para Estudos de 
Letramento, Leitura e Escrita (Epelle), promovido pela Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realiza, geralmen-
te em seu espaço físico da faculdade, mas especificamente em tempos 
de pandemia da covid-19, foi ministrado de forma remota, encontros 
formativos aos professores das diversas redes de ensino, localizados no 
Estado do Rio de Janeiro. Com a condução e orientação da professora 
Profª. Drª. Ludmila Thomé de Andrade.

Foram utilizados diversos canais de comunicação do grupo, 
como Facebook, WhatsApp ou e-mail instrucional, os encontros ocor-
riam nas quartas-feiras das 17h30 às 20h30, ocorrendo entre os meses 
de outubro e dezembro do ano de 2020. Foi utilizado um driver para 
armazenamento do material do curso, em que são alocados os textos 
dos pensadores discutidos e a gravação das formações.

O link da plataforma Zoom, local onde ocorriam estes encontros 
remotos, sempre foi disponibilizado com antecedência pela professora 
ou pelo staff formado por outros professores que já fizeram parte dessa 
formação nos anos anteriores. Tal curso, também garante aos participan-
tes a certificação da Pró-Reitoria de extensão da UFRJ aos professores 
cursistas, legitimando ainda mais, este fazer/pensar pedagógico.

https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.%2B62%2Bda%2BLei%2B9394%2F96
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A estrutura do curso, foi pensada para ser executada em três 
grandes esferas: Diálogos entre os alfabetizadores, Discussões sobre os 
temas ligados com a alfabetização e Apresentações de Práticas Docentes.

E tem em seu bojo de participação, ex-cursistas que auxiliam 
na estruturação junto a Professora Ludmila Thomé, e a participação 
de novos cursistas que são selecionados através do preenchimento de 
um formulário eletrônico, cujas perguntas se relacionam ao seu fazer 
pedagógico. Critérios dos quais, tem em seu princípio maior, poder 
trazer pessoas interessadas na formação, oriundas da mesma Unidade 
Escolar, viabilizando uma troca maior de conteúdo e experiências ao 
final da formação.

E neste contexto de execução do curso, que o trabalho reflete 
sobre quais potencialidades a formação continuada pode trazer para 
professores iniciantes ou com uma carreira já consolidada. Antes 
de responder esta questão, que será apresentada as metamorfoses 
causadas por cursos com esta intencionalidade de agregar, mais que 
conteúdo, o repensar a prática.

Desta forma, os objetivos traçados para ancorar este trabalho, 
perpassam por analisar como ocorre este acesso a novos conteúdos 
ou um novo olhar sobre os já adquiridos, e entender o alcance desta 
formação na vida laboral dos professores.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A execução deste trabalho, perpassa por alguns procedimentos 
metodológicos como os do estudo de caso, voltado para o curso Epel-
le; analisando o público a que se direciona o curso, quais metodologias 
são utilizadas durante a formação e o feedback de algumas cursistas, 
com relação aos conhecimentos adquiridos durante as formações.

Haja vista, por meio das apresentações das professoras junto 
ao grupo, foi perceptível notar, que grande parte das cursistas, eram 
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pertencentes das onze Coordenadorias de Educação do Município 
do Rio de Janeiro, outras de localidades como a cidade de Niterói, e 
em outros casos pertencentes a esfera federal de educação, como o 
Colégio Pedro II.

Desta gama de trinta e três profissionais selecionados, sendo 
somente um do gênero masculino, foi observado que uma pequena 
parcela possuía menos de cinco anos de exercício do magistério nas 
instituições de ensino e outra parcela mais significativa, já possuíam, 
maior tempo de exercício da profissão.

Os encontros, eram pautados em momentos; por vezes três 
a quatro momentos, onde em um primeiro momento era feita uma 
leitura para o grupo, de um livro da literatura infantil, geralmente 
pertinente ao tema proposto para aquele encontro, sem falar que era 
oportunizado as professoras, conhecer mais uma literatura.

Era indicado aos professores para se posicionarem, debaterem 
as questões trazidas pelo texto e transporem o que foi conduzido pelo 
mesmo. Quase sempre, uma situação remetia a outra parecida, vivida 
com os alunos, logo, também era uma catarse pedagógica conduzida 
pelo texto.

Em um segundo momento eram tomadas novas leituras ou 
retomadas as leituras trabalhadas pelo grupo anteriormente, para que 
fossem agregadas ao novo texto condutor do encontro. E foram muitos 
autores trazidos como condutores de reflexão: Komesu e Tenani (2015), 
Soares (2000), Bagno (2015), Bojunga (2008), Bartolotto e Chacon 
(2001), Azenha (1996), Piaget (1987), Cagliari (1998), Franch (1994).

Foram feitas muitas descobertas e outras alinhavadas, recor-
dação de conceitos ao que já foi posto pelo conhecimento acadêmico 
inicial ou formativo, durante a carreira das professoras. Os relatos 
de experiência convergentes, seja por meio dos autores que foram 
selecionados, seja por fatores do exercício da profissão de professores 
alfabetizadores, ganhavam muitas anotações ou geravam novas inda-
gações, como fatos que na rotina da profissão, talvez nunca tenhamos 
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nos atentado para um novo olhar. O sair da zona de conforto de alguns 
exercícios usuais para uma inversão de ações.

O que foi demonstrado, no que seria o terceiro momento, onde 
professoras novas ou mais experientes, traziam uma das suas práticas 
na escola, aquela que foi observada, ter sido muito assertiva pela ótica 
de quem a apresentou, para mostrar, relatar ou trazer imagens, de 
suas ações pedagógicas, que funcionaram quando feitas com os alunos 
em sala, seja ela virtual ou no presencial.

Este terceiro momento, funcionava como um “espelho de boas 
práticas”, era muito interessante como quando os cursistas observavam, 
a explicação do fazer do outro, este exercício, passou a criar possibilida-
des na mente de todos os presentes. De forma que, detalhes que faziam 
sentido para uma pessoa, por vezes não era tão notado por outra.

O quarto e último momento, se dava, ao final que cada dia 
de formação, onde as cursistas, colocavam suas impressões em um 
formulário eletrônico, e este gerava uma “nuvem de palavras”, com 
sensações e impressões deste momento promovido pela formação. 
Logo abaixo vemos um exemplo desta nuvem de palavras.

Figura 1 – Nuvem de Palavras.
Fonte: Arquivo do curso Epelle.
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Deste modo, as cursistas, demonstravam suas impressões, 
incômodos e sensações provocadas por aquele encontro, viabilizando 
desta forma, um momento de avaliação para qualificar e quantificar os 
efeitos causados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O ato inicial, de trazer para a roda de conversa o texto literário, 
por si só, já amplifica as possibilidades de novas discussões, agregando 
a este fator elementos do processo discursivo da alfabetização, é abri-
lhantar ainda mais o exercício de pensar.

E quando os célebres autores, são agregados aos contextos do 
fazer de sala de aula, estes acrescentam ainda mais a relação prática 
e teórica, conduzidas pelo segundo momento, como um casamento 
bem-sucedido. Mesmo que por vezes, o texto, trouxesse, algumas 
indagações incômodas. Sendo este o motivo de condução dos olhares, 
porém, estes normalmente saíam do conformismo do fazer pedagógico.

Um exemplo que ficou marcado, e que seria muito explicativo 
sobre o terceiro momento, onde as professoras cursistas, trazem para 
a formação suas vivências de sala de aula, por meio de alguma prática 
que elas considerem relevante.

Ocorreu quando uma professora cursista de período anterio-
res, apresentou o vídeo de uma das suas ações em sala de aula, existia 
um grupo pequeno de quatro alunos, dialogando entre si, incluindo 
e retirando palavras, criando as possíveis hipóteses da escrita correta 
sobre determinado texto.

E o modo mínimo de interferência, praticado pela professora 
(o que não quer dizer abando dos alunos), fazendo desta forma, com 
que os educandos pensassem as possibilidades, testassem e promo-
vessem uma refação deste texto; diferentemente de outros casos 
onde o professor viabiliza as respostas, não provocando esta reflexão e 
experimentação dos alunos.
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O que é refletido pelos preceitos do processo discursivo Smolka 
(2012) em uma trama dialógica, pois em sua essência ela viabiliza este 
olhar apurado para o que o aluno tem a dizer, o colocando como pro-
tagonista deste processo, logo, na escolha desta ou de outra palavra; e 
com este ou outro modo de escrita.

Fatores que dialogam com o que Bakhtin (2017) aborda sobre 
a marca da semiologia, esta linguagem que viabiliza os sujeitos serem.

Então, o estilo não é determinado pelo significado 
lógico-objetal das palavras, mas pela expressão, ou 
seja, pela auréola estilística que caracteriza o sujeito 
do discurso e sua relação com a realidade expressa no 
aspecto lógico-objetal da palavra. A isto se incorpora um 
terceiro elemento no discurso dialógico – a relação com 
a palavra do outro acerca do mesmo objeto, isto é, com 
as réplicas antecedente e consequente do interlocutor 
[...] (BAKHTIN, 2017, p. 96).

Esse momento protagonizado, pelos alunos, foi um ponto de 
grande observação e debate durante a formação, onde fez com que as 
professoras cursistas, notassem as suas próprias práticas, fazendo que 
refletissem sobre o ato de viabilizar estas reflexões nas crianças, na 
criação de suas próprias hipóteses.

E ao analisar, algumas respostas de professoras cursistas que 
participaram da formação promovida pelo Epelle, alguns pontos ilus-
trados pelos profissionais foram recorrentes e tiveram muita relevância 
neste fazer pedagógico.

Um dos pontos abordados pelas professoras foi o ato de “pensar 
e repensar própria prática”, é esta criticidade, abordada por Freire (2008, 
p. 31), “A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosida-
de ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando 
a ser curiosidade, se criticiza”. As professoras trouxeram este olhar mais 
apurado sobre o seu fazer pedagógico no chão da escola.
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O ato de “registrar as aulas” foi outra observação feita pelas 
cursistas, e por meio deste registro o professor passa a estudar melhor 
os casos que possuiu em sua sala, podendo ampliar seu modo de ver 
tal situação e intervir no momento mais assertivo.

Outro ponto como a atualização constante dos profissionais, 
sendo inerente a toda e qualquer profissão, mas especialmente rela-
cionada com a educação, foi citado. Os movimentos da teoria, olhar 
este movimento na prática e a abertura de discussões sobres estes fa-
zeres em “espaço de trocas” foram pontos altos na análise das profes-
soras, perceber que outros profissionais também passam por dilemas 
parecidos, tendo de certa forma um alento dentro das dificuldades. 
E perceber que a mudança de paradigmas em sala, pode promover 
novas aberturas de conhecimento, por meio da prática exercida e 
refletida pelos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ganhos qualitativos, dos professores do primeiro segmento 
da Educação Básica, ao terem não só a atualização de conteúdos para 
refletir seus fazeres pedagógicos, trazendo o chão dá escola para a 
academia e a reflexão acadêmica, para o fazer no cotidiano no univer-
so particular da sala de aula, é um dos fatores mais perceptíveis pela 
avaliação de grande parte dos professores.

O ato de poderem vivenciar a realidade dentro da sala de aula 
do outro, viabiliza alento e ao mesmo tempo amplia os horizontes 
exercidos. Possibilitando aos profissionais que participaram deste mo-
mento gratificante de formação continuada, entre o conhecimento e a 
ação, ter a consciência que está no caminho correto de sua profissão 
e ao mesmo tempo que novos desafios aparecem, possibilita uma 
leitura mais ampla de mundo. Proporcionado desta forma um fazer 
pedagógico que transborda de qualidade e de respeito aos alunos.
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FORMAÇÃO DOCENTE E AUTORIA: 
RELATANDO EXPERIÊNCIAS

Renata de Cassia Oliveira de Lima
Queiti Cristina Pereira da Silva

RESUMO
Este trabalho apresenta um relato de experiência vivido por duas professoras 
da Educação básica imersas em uma proposta de formação continuada, rea-
lizada em uma universidade pública/Universidade Federal do Rio de Janeiro/ 
a qual migrou para o modelo de aulas on-line síncronas durante a pandemia 
de 2020. Nosso objetivo foi apresentar a proposta de formação docente na 
qual nos engajamos, que se ancora numa concepção discursiva de lingua-
gem, bem como evidenciar como tal formação tem contribuído para a nossa 
construção identitária enquanto autoras de nossas práticas. Como aborda-
gem teórica, nos aproximamos das discussões propostas por autores como: 
Zeichner (2008), Nóvoa (1992), Freire (2015) e Candau (2015), que têm nos 
provocado a pensar a formação continuada e a reflexividade de nossa ação 
docente. Concluímos que a autoria de textos docentes é possível quando 
ela é um compromisso de ambos, do professor e do formador, apesar do 
cenário mundial pandêmico ter sido importante permanecer e constatar que 
essa é uma preocupação do grupo de que fazemos parte. Já que estar nesses 
espaços nos mobiliza a observar e intervir de forma reflexiva no contexto em 
que estamos inseridas como professoras.
Palavras-chave: Autoria. Educação. Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO

No presente trabalho apresentamos uma proposta de formação 
continuada em que estivemos imersas, que migrou para o modelo de 
aulas on-line síncronas1 durante a pandemia de 2020 e que se desen-
volve a partir das discussões elaboradas em um grupo de estudos. O 
grupo é formado por professores da Rede Pública Municipal do Rio de 
Janeiro que estudam acerca da alfabetização na perspectiva discursiva 
em uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. A formação tem como 
objetivo principal tornar professores da Educação Básica escritores da 
sua prática e que publicizem seus textos em espaços acadêmicos.

Com o advento da pandemia em meados de março de 2020. O 
grupo que costumava se reunir presencialmente às quartas-feiras nas 
dependências da UFRJ precisou encontrar uma forma de continuar os 
encontros, buscando um espaço para estudar, debater e dialogar sobre 
temas referentes à alfabetização. A forma encontrada foi o modelo de 
aulas síncronas, porque dessa maneira os encontros poderiam con-
tinuar acontecendo, favorecendo a interação entre os participantes 
do grupo. O presente relato tem como objetivo compartilhar uma 
prática formativa que se reinventou no momento em que precisamos 
vivenciar o isolamento social. É um relato feito a quatro mãos, nele 
procuramos evidenciar como os processos interlocutivos presentes em 
uma formação continuada que enfatiza as trocas dialógicas entre os 
sujeitos pode contribuir para constituir identitariamente o professor 
enquanto autor de sua prática.

Procurando esclarecer as vozes que fazem parte deste texto, 
escrevemos inicialmente um relato na primeira pessoa do plural, em 
que buscamos apresentar a formação continuada na qual nos inseri-

1  As ferramentas síncronas de EAD são aquelas em que é necessária a participação 
do aluno e do professor no mesmo instante e no mesmo ambiente, nesse caso, o 
virtual. Assim sendo, ambos devem se conectar ao mesmo tempo e interagir entre si 
de alguma forma para concluírem o objetivo da aula.
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mos, seus princípios e práticas, principalmente no momento de pan-
demia em que vivemos. Em seguida, passamos para a primeira pessoa 
do singular, quando a Primeira Professora conta sua experiência de 
chegada ao grupo e como ele impactou em sua formação e, depois, a 
Segunda Professora passa a apresentar o seu relato. Cabe destacar que 
as mudanças de vozes apresentadas neste texto são importantes para 
mostrar a experiência subjetiva de cada uma de nós. Entretanto, com 
Bakhtin (2011), entendemos que nossos enunciados estão imbricados, 
ou seja, se constituem dialogicamente com vozes outras que atraves-
sam nossa fala.

A formação continuada desenvolvida no grupo está ancorada 
em uma concepção discursiva de linguagem (BAKHTIN, 2011, 2017) 
pois entendemos que o sujeito se constitui a partir das interlocuções 
estabelecidas socialmente através do seu trabalho com a linguagem 
(BAKTHIN, 2003 apud SALETE, 2004). Como afirma Bakhtin: “todo 
enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de 
um determinado campo” (BAKHTIN, 2011, p. 296).

Nos encontros de formação do grupo, há um forte incentivo 
por parte das formadoras para que os professores que o frequentam 
escrevam sobre a prática pedagógica, investe-se, portanto, na forma-
ção do professor autor de suas práticas e de seu texto. A constituição 
da autoria na e pela formação continuada significa um investimento 
grande na enunciação dos professores, com escuta, respostas e réplicas 
a sua fala, partindo com frequência da oralidade para a escrita sobre o 
fazer profissional. Nessa concepção, é fundamental que as interações 
estabelecidas com os docentes tenham como pauta o fortalecimento 
de seu discurso sobre a prática como aponta Ludmila Andrade (2016, 
p. 136): “A partir da escuta entre pares, os professores passam a saber 
falar e expressar-se por escrito, a quem se interessar pelos relatos de 
práticas docentes, que valham a pena ser contados, por quem age na 
escola. Neste movimento assim desenhado, acreditamos, é que se 
produzem autorias”.
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Assis (2019) argumenta que a construção de uma voz autoral se 
constitui na dialética relação com as vozes convocadas no discurso. Na 
formação em que estamos inseridas, temos procurado construir nossa 
autoria em diálogo com as múltiplas vozes que nos atravessam: vozes 
de nossos alunos, de nossos pares, de autores que convocamos para 
iluminar as discussões travadas em textos genuinamente docentes 
por serem construídos por nós, professores, a partir do lugar social de 
quem vivencia as experiências em sala de aula.

Autores como Keneth Zeichner (2008), Antonio Nóvoa (1992) 
Paulo Freire (2015) e Vera Candau (2015) tem nos provocado a pensar 
a formação continuada numa perspectiva que conceba o professor 
como pesquisador da sua prática.

Seguimos narrando como duas professoras conseguiram supe-
rar o medo da escrita, como o formato virtual com discussões travadas 
na tela do computador mantém a possibilidade de dialogarmos sobre a 
prática, sobre nossa constituição enquanto professoras da rede pública 
e sobre os desafios enfrentados para permanecermos refletindo sobre 
nosso fazer pedagógico, agora marcado pela ausência de contato físico 
com nossos alunos.

A fim de melhor situar o leitor a respeito do processo de for-
mação vivenciado por nós autoras, passamos a dividir com vocês a 
experiência de cada uma que levou ao encontro de formação que ora 
discutimos nesse texto.

RELATO DA PRIMEIRA PROFESSORA

Durante a minha trajetória profissional, após concluir o Curso 
Normal2, busquei a formação em Pedagogia. Eu já trabalhava como 
professora em escolas particulares e buscava uma graduação que se 
relacionasse com a profissão que já estava exercendo: professora de 

2  Curso em nível Médio destinado a Formação de Professores de Educação Básica.
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crianças pequenas. Naquela época, não acreditava que a faculdade 
pudesse ser um espaço para reflexão. Considerava o meio acadêmico 
apenas pelo viés profissionalizante. Na minha concepção, o trabalho 
docente se resumia ao que Paulo Freire (2015), conceitua como “edu-
cação bancária”, onde o professor apenas transmite conteúdos.

Essa percepção de ensino se baseava na minha experiência 
como aluna, pois sendo ainda uma professora em início de carreira 
realmente julgava os meus alunos como pessoas sem conhecimento e 
voz, repetindo o modo como me via quando aluna na escola

Confesso que não foi nenhuma paixão que me levou ao ma-
gistério, mas o desejo de minha mãe, pois foi pelo seu desejo que fui 
matriculada na Escola Normal. Ela própria, pelas dificuldades da vida 
no Norte do país, não pôde se tornar professora e sua paixão pela pro-
fissão era evidente. Minha mãe sempre foi capaz de enxergar a beleza 
nos processos de aprendizagem que, até então, eu não percebia. Ela 
via a escola e os professores com admiração e poesia este espaço que 
lhe foi negado pela falta de políticas públicas, mas que ela sabia que 
era transformador.

Já no primeiro ano como professora auxiliar em uma escola 
particular e cursando o primeiro período de graduação em Pedagogia 
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ainda não havia sido arre-
batada pela profissão; ao contrário, sentia-me desvalorizada e pensava 
em desistir para seguir por outro caminho profissional. Numa última 
tentativa fiz um concurso para professor de Educação Básica em Duque 
de Caxias na Baixada Fluminense (P2)3.

Quando tomei posse e fui trabalhar na escola, a realidade me 
chocou por ser um local pobre, carente de políticas públicas e que nem 
parecia pertencer ao mesmo Rio de Janeiro das escolas de elite nas 
quais havia trabalhado na Zona Sul da cidade. Com a minha primeira 

3  Nome do cargo destinado a professores concursados para lecionar nos primeiros 
anos da Educação Básica em vários municípios do estado do Rio de Janeiro.
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turma, já veio o primeiro desafio: um quinto ano de escolaridade com 
alguns alunos que não estavam completamente alfabetizados, já de-
sestimulados e sem perceber na escola algo além de uma obrigação a 
cumprir, um espaço de socialização.

Porém, foi com aquela turma, que guardo no coração até hoje 
em que começou a ser gestada a professora que sou hoje, e à medida 
que fui trabalhando com aqueles alunos, aprendi a refletir e perceber 
que estudar e ocupar espaços é um ato político, é resistir. A faculdade 
já não era um espaço meramente profissionalizante para mim. Passei a 
participar de grupos de estudos, a debater com os professores e a me 
aprofundar em leituras críticas o que me ajudou a compreender a reali-
dade dos meus alunos para além dos conceitos de meritocracia nos quais 
eu acreditava anteriormente. Foi um árduo processo de desconstrução 
e reconstrução de novos conceitos. Neste processo, percebi o poder 
transformador da educação, a necessidade de refletir constantemente 
sobre nossa prática e, principalmente, que os alunos têm voz, que tem 
experiências e vivências diferentes das minhas, mas igualmente impor-
tantes e que ouvi-los é um ato de respeito e valorização.

Após a Graduação, continuei estudando e fiz Pós-Graduação no 
ano seguinte para continuar buscando a reflexão constante. Em 2013, 
quando minha filha nasceu, sem uma rede de apoio, se tornou difícil 
permanecer ocupando espaços acadêmicos e dar continuidade aos 
estudos. A amiga que escreve comigo esse texto, já tinha me apresen-
tado a proposta dessa formação, mas eu não tive a oportunidade de 
participar presencialmente. A pandemia possibilitou minha inserção 
nos encontros síncronos. Passamos, então, a nos reencontrar no grupo 
de estudos, onde juntas estamos vivenciando a experiência de escre-
ver este texto.

Apesar de todos os pesares relacionados à pandemia, este 
momento foi importante para retomar as práticas de estudo reflexivo 
não apenas durante as formações propostas pelo Município, que são 
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boas e pertinentes, mas nunca escolhidas exclusivamente por mim, 
por aquilo que eu julgo importante estudar, refletir, ressignificar.

Nóvoa (1992) nos diz que estar em formação implica um inves-
timento pessoal, sendo assim, durante a quarentena4, com o trabalho 
acontecendo de forma remota e sem a sobrecarga que as tarefas diá-
rias me impunham como regente de duas turmas de Educação Infantil, 
percebi que era o momento de retomar os estudos e a escrita.

Embora eu seja uma professora que se propõe a ouvir os 
alunos – ou como pontua Andrade (2018), que considera a voz dos 
alunos percebendo que eles têm algo a dizer e colocando-os como 
meus parceiros na caminhada da aprendizagem –faltava-me uma base 
teórica para referenciar o que já desenvolvia na prática e, mais do que 
isso, para refletir se estava no caminho adequado e sobre o que ainda 
preciso melhorar.

A experiência de escrever, a princípio, me intimidou, por ter fi-
cado tanto tempo afastada do meio acadêmico me considerava menos 
capaz. Aos poucos, fui superando esse receio e, instigada pelo grupo, 
pela professora formadora do grupo e, principalmente, pela profes-
sora 2, percebi que só é possível escrever escrevendo. Assim como 
incentivo aos meus alunos pequenos desde muito cedo a se arrisca-
rem com as palavras, eu não poderia me sabotar em relação a minha 
própria escrita, ainda mais sobre algo que, para mim, foi tão valoroso 
e enriquecedor como a participação no grupo. Coloco em destaque 
as palavras de Larrosa Bondía (2002) que me tocaram profundamente 
durante a escrita desse relato. “As palavras determinam nosso pensa-
mento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, 
não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, 
mas a partir de nossas palavras” (LARROSA BONDÍA, 2002, p. 2).

4  Quarentena aqui se refere ao período de isolamento de certas pessoas, lugares e ani-
mais para evitar proliferação de infecções e vírus. No caso aqui, o já referido coronavírus.
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Em um segundo movimento de reflexão sobre a prática, passa-
mos a seguir ao relato da segunda professora sobre sua vivência nesse 
espaço de formação, que, inicialmente, acontecia de forma presencial 
e que, com o isolamento social, passou a existir virtualmente. Ela des-
taca em seu relato como a troca com os pares no grupo foi fundamental 
para o amadurecimento desse processo.

RELATO DA SEGUNDA PROFESSORA

No ano de 2016, comecei a participar do grupo de estudos, 
para mim, muito significativo estar em um curso de extensão em uma 
universidade pública, pois havia terminado a graduação em Pedagogia 
no ano de 2014 e já constatava que minha formação era incipiente 
para dar conta das questões que atravessam o cotidiano da escola pú-
blica. Estava no segundo ano de trabalho e com a turma de pré-escola, 
confesso que sabia muito pouco sobre as especificidades do trabalho 
com esse segmento.

Em nossos encontros de formação, os professores participan-
tes eram convidados a partilharem suas práticas pedagógicas vividas 
no cotidiano escolar com seus pares e formadores, o que fazíamos 
seja por meio de apresentações de práticas, que são apresentações 
orais, seja por meio da escrita de textos sobre a prática. A partir do 
diálogo intenso, debates e discussões sobre a prática da escrita e do 
“intercambiar experiências” (1994, p. 197) os encontros eram tecidos.

Foi a partir da minha experiência como professora, na sala 
de aula, que pude entrar em contato com a literatura infantil. Assim 
sendo, a experiência formadora nesses moldes, foi um divisor de águas 
na minha prática com a literatura. Percebi que para afetar as crianças 
através de textos literários, era necessário que eu também estivesse 
sido afetada por eles.
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Nos encontros de formação do grupo, havia um forte incentivo 
por parte das formadoras para que os professores escrevessem sobre 
a prática pedagógica, mas esta proposta ainda se apresentava como 
um grande desafio para mim.

Depois de muito estímulo da professora-coordenadora do 
grupo, resolvi apresentar uma atividade por mim desenvolvida de 
uma prática com a linguagem escrita com o objetivo de mostrar para 
o grupo. A prática consistia em escolher, uma vez por mês um suporte 
diferente do que usávamos habitualmente (papelão, papel-ofício, caixa 
de leite, papel, pedra) para que as crianças registrassem a escrita do 
seu primeiro nome e, assim, eu podia acompanhar a evolução dessa 
escrita e para no final do ano, entregar essa documentação para as 
famílias. Foi a primeira vez que me expus ao grupo.

A apresentação de minha prática para o grupo me deixou mais 
confiante sobre o caminho que eu estava trilhando e acredito que foi 
nessa época que minha assunção pela perspectiva discursiva começou 
a embasar minha prática e minhas concepções sobre o trabalho com 
a linguagem.

Depois de quase dois anos nesse grupo de valorização docente, 
em movimento constante de olhar para o que o outro faz, revisitando 
suas práticas e princípios, enfim, lanço-me no desafio de escrever um 
relato de prática e de publicá-lo.

Precisei de tempo e amadurecimento para acreditar no meu po-
tencial de professora pesquisadora, consciente de que ao narrar minhas 
práticas exercito a possibilidade de compartilhar emoções, inquietudes, 
percursos. A dinâmica proposta de leitura compartilhada entre os pares 
dos textos escritos pelo grupo trouxe-me a segurança necessária, mas 
ainda além, ter alguém disponível para ler seu texto com atenção e fazer 
observações qualitativas era uma oportunidade ímpar.

As reflexões realizadas por Nóvoa (1992) sobre a força que tem 
o professor que participa de formação e a possibilidade de mudança 
que isso pode trazer para sua escola foi combustível para acreditar que 
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eu estava no lugar certo, espaço em que a voz docente era valorizada, 
que a formação acontece entre professores e propondo uma reflexão 
crítica a partir das nossas práticas.

Ainda assim, assustava-me o rigor acadêmico de um texto cien-
tífico, especialmente pelo fato de não poder revelar-me em primeira 
pessoa em um texto, narrando minhas práticas, o que limitava minha 
escrita. Também a leitura de autores como: Guedes e Ribeiro (2019), 
Alves (2008) foram desmitificando essa minha concepção.

Alves (2008) propõe uma inversão no modelo de formação 
ao acrescentar que não basta ouvir as narrativas dos professores for-
madores sobre como fazer, como ser professor; podemos e devemos 
aprender com o que ela chama de “praticantes docentes” (ALVES, 
2008, p. 134), que são os professores que se formam no fazer fazendo 
da docência. Uma outra ação que me ajudou muito a perder o medo 
da escrita foi ler textos e pesquisas tecidos a partir de cenas reais do 
cotidiano. Estar em contato com esse tipo de pesquisa me aproxima da 
realidade, de que é possível ser uma professora autora, e particular-
mente foi o que me motivou a ter coragem para escrever sobre minhas 
práticas pedagógicas com a literatura. Poder revelar-se na pesquisa, 
como Guedes e Ribeiro (2019) esclarecem, é comungar com a ideia de 
que o professor é e deve ser sujeito pesquisador da sua prática.

Sendo assim, era hora de escrever! Durante os encontros do gru-
po a Professora formadora do grupo informou-nos sobre o Congresso 
Brasileiro de Alfabetização, que aconteceria na Universidade Federal 
de Minas Gerais, em agosto de 2019 e as modalidades de textos que 
estavam sendo aceitos. Neste momento, eu participava do grupo com 
mais duas professoras de Educação Infantil que trabalham em unidades 
próximas à minha. Decidimos escrever esse texto juntas, já que em con-
versas anteriores descobrimos que realizávamos com as crianças uma 
mesma prática que no texto chamamos de registro do planejamento.

Foi uma tarefa árdua tecer um texto a três mãos, por vezes dis-
cordamos, por outras concordávamos e assim o texto foi sendo tecido. 
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Tentamos escrever mais sobre o que nos aproximava, temas como: a 
concepção de criança, a perspectiva discursiva permeando essa prática 
que foi relatada. Depois de um certo momento em que o texto estava 
mais ou menos no formato, fizemos o movimento de compartilhar o 
texto com o grupo, lemos, ouvimos e anotamos as sugestões dos cole-
gas que geralmente versaram sobre o uso de tempos verbais, clareza 
sobre como as autoras se encontraram para escrever o texto. Era a 
primeira experiência das três na escrita desse tipo de texto... Quando 
recebemos o “aceite”, a felicidade foi muito grande. Esse processo de 
escrita durou praticamente uns seis meses até o texto estar finalizado 
e podermos apresentar no Congresso.

No dia da apresentação, ficamos nervosas, mas logo fomos 
acariciadas pelos outros colegas que também vivenciavam essa expe-
riência pela primeira vez e encontramos consolo. Nossa apresentação 
foi muito elogiada, aplaudida. Os presentes ficaram sensibilizados com 
a possibilidade de um trabalho com a linguagem escrita na Educação 
Infantil permeado de sentido, tecido com as vozes das crianças.

Paralelamente a esse processo, experimentei outra experiên-
cia: apresentar trabalhos, também na modalidade relato de práticas.

Desde então, já são três textos escritos: O primeiro texto foi 
escrito com mais duas professoras para o Congresso Brasileiro de 
Alfabetização, realizado em Belo Horizonte, 2019 e publicado nos 
anais do evento. O segundo ainda não foi publicado, mas foi escrito 
para fins de certificação de um Curso de Extensão realizado no Colégio 
Pedro II, Rio de Janeiro, 2019. O mais recente foi aceito e publicado na 
Revista Cadernos de Educação Básica do Colégio Pedro II, após minha 
apresentação no IV Seminário do Litescola – Múltiplos letramentos 
que aconteceu em setembro de 2019.

Destaco que participar desse espaço de formação continuada 
que fomenta a ação reflexiva da nossa prática pedagógica aguçou mi-
nha reflexão e o desejo de escrever sobre as possibilidades de oferecer 
e vivenciar boas experiências de linguagem junto às crianças.
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Muito se fala sobre a importância da formação continuada para 
o bom desempenho do trabalho docente. Entretanto, manter-se em 
formação é um desafio para professores de todo o Brasil. Absorvidos 
pela rotina que, muitas vezes, se refere à dupla ou tripla jornada de 
trabalho e desmotivados, por uma sociedade que não nos valoriza e 
nem oferece referenciais positivos sobre a profissão docente, torna-se 
difícil encontrar motivação para sair da posição passiva de receptor de 
teorias e passar a ser um pesquisador de sua própria prática.

A existência de espaços como o grupo aqui tratado são funda-
mentais para o fortalecimento e para a resistência do professor que 
atua no chão da escola e que necessita constantemente refletir sobre 
sua prática. Como afirma Freire (2015, p. 30) “Não há ensino sem 
pesquisa e nem pesquisa sem ensino, o conhecimento como prática 
discursiva e dialógica não se dá apenas nos livros mas também nos 
diálogos, na interação e na troca de experiências”.

É importante não limitar o conceito de formação continuada 
às formações que têm como único objetivo a aquisição de informa-
ções científicas, métodos e didáticas, pois “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção 
ou a sua construção” (FREIRE, 2015, p. 47). A formação deve estar 
pautada na constante construção de conhecimentos e teorias sobre 
a prática a partir de uma reflexão crítica. Como educadora que busca 
esse movimento constante de autoanálise e também de crítica ao que 
é oferecido como proposta didática pelo governo atual é importante 
ressaltar que:

Não posso apenas falar bonito sobre razões ontológicas, 
epistemológicas e políticas da Teoria. O meu discurso 
sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático 
da teoria. Sua encarnação. Ao falar da construção do 
conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar 
envolvido nela, e nela, a construção, estar envolvendo 
os alunos (FREIRE, 2015, p. 47).
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Se “a educação é uma forma de intervenção no mundo” 
(FREIRE, 2015, p. 46), compreendemos que uma formação continuada 
pautada na prática docente e sua constante reflexão é o caminho para 
a construção de novos conceitos, novas formas de ensinar e conse-
quentemente uma educação comprometida com a justiça social, como 
pontua Zeichner (2008).

Para Lüdke (2001), a importância da atividade de pesquisa para 
o professor em qualquer nível de atuação é inegável, mas quando se 
trata do professor da Educação Básica a questão se torna mais comple-
xa, principalmente devido as suas condições de trabalho. Entretanto, 
é fundamental fomentar a reflexão docente e a maior consciência 
política sobre as práticas que adota em sala de aula.

É comum vermos depoimentos de professores que relatam 
ter aprendido a trabalhar mais na prática do que com as teorias lidas 
durante a graduação e isso evidencia que a experiência do cotidiano 
transforma a escola em um lócus de formação (CANDAU, 2015). Nesse 
cotidiano em que o professor se forma, aprende e desaprende, rees-
trutura o conhecimento e faz novas descobertas, vai aprimorando sua 
formação. Mas, obviamente, não é o simples fato de estar em uma 
escola atuando como regente de turma que será suficiente para garan-
tir o processo formativo. Como aponta Candau, práticas mecânicas e 
repetitivas não favorecem esse processo pois:

Para que ele se dê, é importante que essa prática seja 
reflexiva, capaz de identificar as questões presentes na 
sala de aula, de buscar compreendê-las e buscar for-
mas de trabalhá-las, coletivamente. A prática coletiva, 
construída conjuntamente por grupos de professores/as 
ou por todo o corpo docente de uma determinada ins-
tituição escolar constitui um elemento particularmente 
importante (CANDAU, 2015, p. 42).

Nas escolas em que atuamos como regentes, a troca com os pa-
res muitas vezes se restringe à prática cotidiana de troca das atividades 
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desenvolvidas e conversas a respeito de problemas gerais da gestão do 
governo municipal, mas a reflexão sobre o nosso trabalho muitas vezes 
não acontece ou ocorre sem aprofundamento.

Isso ocorre por diversos fatores como por exemplo a falta de 
tempo, os colegas que não desejam se comprometer com uma visão 
crítica do trabalho, para não contrariar a gestão da escola, muitas 
vezes ancorada em práticas tradicionais de ensino, entre outros. O que 
torna solitária a busca profissional por uma formação continuada que 
esteja de acordo com nossos ideais políticos e filosóficos. A princípio, 
quando nos deparamos com a realidade descrita ficamos desanimadas 
e até questionamos se nossas motivações são de fato relevantes, mas 
ao buscar espaços de formação que nos convidam a refletir e estudar 
autores que dialogam com nossos posicionamentos, percebemos que 
a busca não é tão solitária quanto imaginávamos e isso nos impulsiona 
a continuar pesquisando, estudando e escrevendo.

Freire (2015) diz que não é possível ensinar sem a criticidade 
que fomenta a curiosidade. O autor rejeita a “educação bancária” e 
define a educação como prática de liberdade e autonomia. Compre-
endemos que esses conceitos também se aplicam ao professor que 
está no chão da escola. Freire (2015) destaca ainda a importância de 
perceber a aprendizagem não apenas como uma questão pedagógica, 
mas também como um problema social e foi isso que procuramos 
evidenciar nesse relato a respeito da nossa trajetória formativa que se 
iniciou no encontro físico, presencial com a universidade, e permanece 
remotamente com trocas potentes em espaço virtual.

A partir do relato de trajetórias formativas de duas professoras 
da Educação Básica, procuramos discutir a importância da formação 
continuada no processo de constituição da autoria docente e como 
esse processo não necessitou ser interrompido mesmo no momento 
em que precisamos nos afastar fisicamente.

Buscamos mostrar que as interlocuções estabelecidas, mesmo 
virtualmente, têm contribuído para que continuemos nos encontran-
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do. Esses encontros acontecem semanalmente, na tela do compu-
tador, mas acontecem também em textos escritos, como este, que 
possibilitam que, mais uma vez, nos reafirmemos como sujeitos de 
nossa prática e professoras que refletem e constroem conhecimento 
sobre a sala de aula. Ocupamos politicamente este espaço de dizer. 
Ousamos subverter a lógica que nos impõe o papel passivo através de 
políticas de formação que nos querem silenciadas e afastadas do lugar 
de quem deve ser ouvido por ter muito a dizer.

Os encontros virtuais de formação em tempo de pandemia 
têm sido para nós continuidade, na qual seguimos na trajetória de nos 
constituir como profissionais reflexivas, comprometidas com uma edu-
cação pública de qualidade. São encontros que se configuram como 
espaço de fala e de escuta que têm contribuído para que, cada vez 
mais, ocupemos politicamente o espaço de produção do conhecimen-
to com falas da sala de aula.
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RESUMO
Esse trabalho constitui em desdobramento do Plano de Iniciação Científica 
intitulado “O ensino de professores-formadores no curso de Licenciatura em 
Pedagogia, enquanto ato de currículo qualificador do processo formacional 
dos licenciandos”, o qual se desenvolve em torno do seguinte problema: Em 
que medida o ensino de professores-formadores do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia se configura em ato de currículo qualificador da formação dos 
licenciandos? O objetivo é analisar o ensino de professores-formadores do 
curso, enquanto ato de currículo qualificador do processo formacional dos 
licenciandos. Para tanto, utilizamos a técnica de entrevista para busca de 
informações necessárias à compreensão do objeto. Subsidiamos o trabalho 
em produções de Macedo (2007, 2011), Paim e Carmo (2012), Gomes (2012) 
e Netto (2018). Por meio da entrevista extraímos concepções de prática 
e formação de quatro professores-formadores do Curso. Aqui expomos 
reflexões sobre estes aspectos e narrativas dos professores a respeito de 
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como eles procedem para qualificar seu ensino. Do estudo extraímos que, 
o professor-formador, por meio de seu ensino contribui para qualificação do 
processo formacional dos licenciandos, à medida que esta prática produz 
saberes diversos, experiências e concepções que vão orientando-os pensar a 
complexidade e diversidade próprias do cotidiano da sala de aula.
Palavras-chave: Formação. Prática Docente. Ensino. Licenciatura.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho expõe a compreensão de prática e for-
mação de professores-formadores de um curso de Licenciatura, bem 
como a correlação entre esses processos. Trata-se de uma produção 
decorrente do Plano de Trabalho de Iniciação Científica, intitulado O 
ensino de professores-formadores no Curso de Licenciatura em Peda-
gogia enquanto ato de currículo qualificador do processo formacional 
dos licenciandos.

Plano este, que tem como objetivo principal, analisar para com-
preender o ensino de professores-formadores no Curso de Licenciatu-
ra em Pedagogia, enquanto ato de currículo, qualificador do processo 
formacional dos licenciandos, o qual integra o Projeto de Pesquisa 
Tal formação, tal ensino? Uma (re)leitura das políticas de sentido de 
ensino de professores-formadores, como atos de currículo que podem 
qualificar a formação do licenciado e suas práticas docentes em sala de 
aula, que está em desenvolvimento pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Currículo e Formação do Ser em Aprendizagens – FormarSer, da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – Bahia.

Para a composição dessa produção utilizamos algumas nar-
rativas oriundas de entrevista coletiva realizada em 16 de dezembro 
de 2020, com quatro professores-formadores atuantes no Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Uefs, com o intuito de investigar para 
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compreender o ensino, a prática desses docentes, bem como os atos 
de currículo produzidos por eles e sua concepção de formação.

Nosso propósito maior é que, por meio da narrativa dos profes-
sores-formadores, entrevistados, encontremos elementos para com-
preender suas concepções e possíveis desdobramentos sobre qualifi-
cação do processo formacional dos licenciandos, pois compreendemos 
que os atos de currículo que se expressam na prática docente podem 
ou não qualificar o processo formacional do licenciando. Dependendo 
das concepções epistemológicas, filosóficas e político-pedagógico do 
professor-formador, de como ele conduz o ensino no espaço da sala de 
aula, que pela sua própria natureza é diverso, este ensino que é um po-
tente ato de currículo pode contribuir efetivamente para a qualificação 
do processo formacional dos sujeitos. De que maneira? Promovendo 
situações de formação que possibilite aos licenciandos construir ex-
periências que irão lhes marcar significativamente, inspirar e provocar 
a busca por conhecimentos teórico-práticos relacionados à docência 
e à dinâmica do trabalho pedagógico peculiar à profissão. O estudo 
realizado traz pistas para melhor compreendermos essa questão.

Assim, o nosso objetivo é analisar compreensivamente como o 
ensino de professores-formadores, enquanto ato de currículo, qualifi-
ca o processo formacional de licenciandos do curso investigado. Além 
disso, descrever como os professores-formadores de licenciados em 
Pedagogia trabalham os conteúdos, atividades, os conhecimentos, ou 
seja, as ações que tratam com o conhecimento em sala de aula.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para fins de desenvolvimento do estudo adotamos a abordagem 
qualitativa de pesquisa, pois esta permite que o pesquisador esteja di-
retamente em diálogo com os sujeitos da pesquisa e capture por meio 
de suas narrativas compreensões e formas interpretativas da realidade 
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e do fenômeno investigado. Para apropriação destas compreensões 
convidamos quatro professores-formadores para concessão de uma 
entrevista, a qual realizou-se coletivamente via Plataforma Google 
Meet em razão da pandemia pela covid-19, o qual provocou alterações 
drásticas na dinâmica existencial e de trabalho de toda a humanidade.

Na entrevista dialogamos sobre aspectos relacionados ao en-
sino, a prática docente, formação entre outros aspectos comuns ao 
trabalho docente em um contexto de curso de licenciatura. Esta entre-
vista foi gravada mediante autorização dos professores-formadores e, 
posteriormente, transcrita, da qual extraímos narrativas relacionadas 
ao objeto investigado e que trouxeram contribuições para melhor 
compreensão do fenômeno em discussão e a construção deste escrito.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A experiência construída até então, por meio do estudo que 
temos feito nos permite dizer que uma decisão, um posicionamento 
de um professor faz com que o mesmo tenha responsabilidades acerca 
do processo de formação.

A prática docente é (re)construída de acordo com as situações 
vivenciadas cotidianamente no âmbito educacional, o qual tem uma 
dinâmica comum, mas ao mesmo tempo em que se modifica de forma 
constante em razão da diversidade constitutiva do espaço escolar e da 
natureza complexa que é própria dos sujeitos que o compõe. O espaço 
da escola é, naturalmente, constituído pela diversidade que vai desde 
a questão identitária, pois todos somos diferentes, passando pelas 
questões socioculturais e econômicas até às de ordem filosófica que 
engloba a cosmovisão de cada indivíduo e seus projetos de vida.

Pois bem, é neste espaço diverso chamado, escola ou Universi-
dade que a formação é experienciada. E o professor-formador assume 
um papel preponderante na criação de possibilidades formacionais em 
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que os licenciandos tenham a oportunidade de construir experiências 
singulares e enriquecedoras a partir de situações que envolvam a rela-
ção do Ser consigo mesmo, com o outro, com o contexto institucional 
e externo a esse ambiente. É assim que Paim e Carmo (2012, p. 116) 
ressaltam que:

A formação não se constitui em um fenômeno extero-
determinado como é comum ser concebida, mas é algo 
do âmbito do sujeito. Portanto, por melhores que sejam 
as intenções nossas enquanto formadores, é o próprio 
sujeito que irá construindo essa formação no diálogo, na 
reflexão consigo mesmo, com o outro e com o ambiente. 
Contudo, isso não significa responsabilizar exclusiva-
mente o formando pelo processo e tudo o que ao longo 
deste acontece, nem deixa-lo à deriva. Mas, compreen-
der que não é processo de poder sobre o outro e sim, 
uma coconstrução (PAIM; CARMO, 2012, p. 116). 

Então, nesta perspectiva, formar é permitir que o sujeito se 
expresse, dialogue consigo mesmo e com outro e construa sua expe-
riência formacional nesse processo. É ouvir e ser ouvido, então, a for-
mação também é permitir o desenvolvimento de criticidade do outro e 
de si mesmo, é fazer leitura da realidade, de mundo. Esta característica 
relacional peculiar ao ato formacional é destacada na narrativa de uma 
professora-formadora entrevistada.

Eu penso que a gente se forma como um todo, né? Então 
eu... Eu me, eu me formo nesse... A minha identidade 
profissional se forma nesta formação que eu recebo, e 
na minha experiência de vida. Eu, me formo... Eu penso 
que essa identidade docente, ela se constrói não apenas 
na formação especificamente do curso, mas nos outros 
espaços (F, professora-formadora da Uefs).

Dessa maneira, a formação é processo de aprendizagem que 
está propenso a mudanças, assim como a prática docente, a qual tra-
duz atos de currículo. E o que são atos de currículo? Macedo (2007), 
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os atos de currículo são: “Todas as atividades que se organizam e se 
envolvem visando uma determinada formação, operacionalizada via 
seleção, organização, formulação, implementação, institucionalização 
e avaliação de saberes, valores, competências, mediados pelo proces-
so ensinar/aprender ou sua projeção” (MACEDO, 2007, p. 38).

Nesse contexto, é considerável dizer que a prática docente está 
entrelaçada com referenciais teóricos e éticos, e que, esse aspecto 
do fazer docente permite que o professor-formador reflita sobre si e 
sobre outro, analise situações, e faça escolhas. Netto e Ramos (2018, 
p. 1) enfatiza que:

Toma-se a prática docente como campo em disputa 
por referenciais teóricos e éticos, de modo que deve 
ser problematizada a fim de permitir aos sujeitos nela 
envolvidos refletirem sobre como sua conduta interfere 
no campo educacional, assim como suas escolhas impli-
cam o desenvolvimento do processo de aprendizagem 
(NETTO; RAMOS, 2018, p. 1). 

Nesse sentido, podemos inferir que, no âmbito da formação, 
os atos de currículo exteriorizados por meio da prática dos professo-
res-formadores podem qualificar ou não o processo formacional dos 
licenciandos, pois a depender desses atos, os licenciandos vão incor-
porando e podem traduzi-los na sua ação docente, quando estiverem 
em atuação na sala de aula da Educação Básica.

A formação abrange as dimensões política, ética, estética, cul-
tural e pedagógica que constituem e atravessam o próprio processo 
formacional, mas ao mesmo tempo fazem parte da existência do Ser 
em formação. Neste sentido é que Macedo (2011, p. 53) expõe que “faz 
se necessário pensar a formação como um fenômeno a se descobrir, 
a se compreender por mediações dialógicas”. Dessa forma, podemos 
entender formação como cocriativo em que o docente de forma heu-
rística vai construindo em parceria com os sujeitos em formação expe-
riências, saberes, práticas que, mediados pelo ensino e aprendizagem 
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se traduzem em atos curriculares potencialmente qualificadores desse 
processo. A formação é, portanto, um ato político, posto que tem em 
si, o poder de alterar realidades e sujeitos.

Ao pensarmos o fenômeno da formação no âmbito de um curso 
de licenciatura, cuja finalidade maior é a docência, este sentido político 
torna-se ainda mais relevante uma vez que está diretamente ligado às 
construções sociopedagógicas. “[...] a formação de professores é acima 
de tudo uma discussão política que exige opções filosóficas, episte-
mológicas e curriculares e que leve em consideração as necessidades 
concretas dos professores e os anseios que mobilizam seus desejos e 
demandas profissionais e pessoais” (PAIM; CARMO, 2012, p. 105).

O processo formacional necessita, pois, estar em consonância 
com a dinâmica, a realidade da escola e as demandas dos profissionais. 
Para tanto, os atos de currículo dos professores-formadores devem 
estar em fina conexão com a realidade das instituições educacionais e 
de seus profissionais, de modo que estes possam traduzir de alguma 
forma em sala de aula na universidade o movimento pedagógico ca-
racterístico da escola, a fim de que os licenciandos possam não apenas 
dialogar com estas questões, mas também com os profissionais que já 
estão em atuação e por meio desta interlocução, problematização e 
análise crítica da realidade cotidiana do professor ele construa conhe-
cimentos e formule práticas de atuação. 

A formação, ela precisa dá um repertório que seja amplo 
pra que essa formação se deu de forma ampla, se dei de 
forma rica. Então, eu mim... Minha identidade profissional 
ela se forma inclusive pelas, pelas possibilidades que eu 
tenho além deste momento da formação, como as minhas 
possibilidades culturais, as possibilidades é... teóricas, né? 
As políticas didáticas, as possibilidades políticas. Então, 
quanto maior esse repertório maior a minha... A mim, 
A formação. A minha... Aquilo que me identifica como 
profissional, mais amplamente. Eu tenho condições de 
compreender aquela realidade se eu tenho um repertório 
mais amplo (F., professora formadora da Uefs).
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Assim, a formação docente é um processo complexo e amplo, 
e nessa perspectiva, Paim e Carmo (2012, p. 121) afirmam que, a 
formação “é um fenômeno próprio do humano, por isso apresenta 
como características o inacabamento, a complexidade e a multirre-
ferencialidade”. Portanto, formação é compreender o Ser em sua 
totalidade em prol do desenvolvimento de suas habilidades, visto 
que, é um processo gradativo.

O processo de ensino aprendizagem está intrinsecamente liga-
do ao ato formacional. Este acontece não apenas nos espaços formais 
de educação, mas faz parte da existência humana. Nos formamos 
continuamente na relação com outros seres humanos, o meio físico 
e social e com o próprio processo que ocorre internamente por meio 
destas experiências. Assim, a formação ocorre em diversos ambientes 
de convívio social. Isso implica que o ensino se dá por meio de ações 
que têm como base, conhecimentos advindos da relação que o ser 
possui com o outro e os mais variados contextos. É assim que os pro-
fessores devem considerar que a grande diversidade cultural, social, 
ética e política, e dessa forma, a sua prática em sala de aula de modo a 
contemplar estas especificidades e a pluralidade existente, pois, devem 
ser respeitadas as diferentes crenças opiniões, expressões, condições 
físicas, psicológicas, sociais, culturais etc.

Neste sentido, o professor aprende com as diferenças, pois 
estas trazem um leque de conhecimentos, informações, comunicação, 
e, com elas adquirimos uma experiência singular, capaz de nos fazer 
repensar, transformar nossos atos de currículo. E nesse sentido, é com-
preensível dizer que o contato com a diversidade faz com que o ensino 
seja valorado, faz com que se observe as possibilidades de qualificá-lo, 
pois, o ensino é uma prática que se preocupa em analisar situações, 
refletir e investigar como é possível possuir grandes chances de mudar.

Portanto, o professor deve estar ressignificando os valores e 
tentando transformar a realidade que o cerca, refletir sobre o seu fazer, 
seu agir e ser, cumprindo desta maneira, seu papel social. Para tanto, 
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essas ações são caminhos para que se tenha uma prática de ensino 
qualificada, e nessa perspectiva, a professora F expressa:

Para mim, uma prática de ensino qualificado, é uma 
prática em que, que o sujeito que a desenvolve, ele tem 
o amplo domínio sobre aquilo que ele se debruça, a 
desenvolver. Eu penso que, você tem o domínio sobre 
sua área de atuação, esse domínio é teórico-prático, né? 
(F., professora formadora da Uefs).

Portanto, o ensino enquanto ato de currículo qualificador do 
processo formacional implica na autonomia que o docente possui para 
desenvolver sua prática, uma vez que será estabelecida a organização 
de um conjunto de aspectos integrados à teoria e à prática que contri-
buem para o enriquecimento formacional.

Para tanto, a prática docente ela se qualifica através das ex-
periências, as quais se ampliam e articulam o conhecimento. Dessa 
forma, uma prática qualificada do ensino implica em leitura e análise 
do cotidiano da aprendizagem, do próprio fazer docente, uma vez 
que esta ação e reflexão contribui para o desenvolvimento profissio-
nal do professor.

Para Neto e Ramos (2018, p. 10) “a prática profissional docente 
está embebida por dilemas e complexidades que se configuram por 
incertezas, enigmas e instabilidades”. Pois, o tempo todo o professor 
lida com situações inesperadas, com imprevistos, com dificuldades. 
E, isso permite que o profissional em educação mude sua prática. E, 
nesta perspectiva a professora-formadora assim expressa:

Eu dei aquele assunto né, expliquei aquele assunto, mas 
e aí? Como é que esses alunos entenderam? O que eles 
entenderam? Porque essa relação, é uma via de mão 
dupla, eu não só ensino, eu ensino e aprendo, certo? 
O aluno é a mesma coisa, então, eu vejo uma relação 
de uma práxis nessa relação dialética, talvez ali já, né, 
é claro, planejo antes, mas esse planejamento também 
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extremamente mutável, às vezes a gente chega na sala 
de aula no... meu Deus não foi isso que planejei não meu 
Deus, não foi isso que planejei não meu Deus do céu, 
não é?, nos pega de surpresa (J. N., professora forma-
dora da Uefs).

Desse modo, isso significa que o professor no seu dia a dia, nas 
escolas possui inúmeros desafios, acontecimentos que lhe dão experi-
ências e novos aprendizados, nos quais lhes permitem produzir diversos 
saberes, que não são adquiridos em sua formação inicial na licenciatura.

De acordo com Gomes (2012, p. 417) “deve-se assinalar que o 
professor como mobilizador de saberes profissionais em sua trajetória 
constrói e reconstrói seus conhecimentos em diferentes contextos e 
tempos, conforme os desafios da prática docente”. Isso, implica que 
o conhecimento do ser docente pode ser (re)construído em qualquer 
espaço-tempo e que não está apenas em sua área de atuação. Nesse 
sentido, uma entrevistada diz:

Não é só saber do campo específico que você vai atuar, 
não é só o da filosofia, o da matemática, o da música, 
mas é o saber que entrelaça, que, que, que dialoga com 
a filosofia, que dialoga com a política. Então, eu acho 
que pensar isso tudo é também pensar em uma forma-
ção qualificada né? Então essa formação qualificada, 
né? Então essa formação qualificada é essa formação 
que integra essas diferentes áreas. Constitui claro, a 
identidade profissional e fazendo parte da formação do 
sujeito (J. G., professora formadora da Uefs).

Diante disso, podemos dizer que a formação do professor está 
interligada à sua prática, uma vez que o docente amplia seu conhe-
cimento a partir de suas vivências e suas experiências no ambiente 
escolar. Portanto, o docente que se preocupa em melhorar sua prá-
tica, dará sentido a sua formação tentando e buscando entender o 
funcionamento do contexto de seu ambiente de trabalho. Porém, em 
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entrevista coletiva com professores formadores, um dos professores 
formadores entrevistados disse o seguinte:

[...] mas aqui eu gostaria de ressaltar que a prática pe-
dagógica a princípio, ao pensar nesse tema, eu preciso 
pensar que o ensino, ele está permeado, digamos assim, 
pelo processo de aprendizagem. Então, quando eu vou 
pensar a minha prática, eu penso primeiro como meu alu-
no aprende e uma das questões que tenho me debruçado 
nesses últimos anos depois que a trajetória mesmo né, 
vem nos dando essa maturidade, é a necessidade de co-
nhecer os cursos [...] (E., professora formadora da Uefs).

Nesta narrativa é notável o interesse profissional da docente 
em qualificar suas práticas, pois, esses atos fazem com que haja aper-
feiçoamento em sua formação.

Então, o saber-fazer e a formação docente se complementam, 
pois, o saber-fazer vem a partir de experiências do ensinar e do apren-
der e a formação se dá por meio da criatividade cultural, valores e 
entre outros, essas ações é que geram uma construção de conheci-
mento eficaz e contínua entre os pares. Portanto, podemos entender 
a formação como um processo contínuo que vem sempre buscando o 
aperfeiçoamento. Nesse sentido, podemos dizer que a formação vem 
de uma história de vida, ela faz questionamentos morais, culturais, 
espirituais, de sensibilidade e etc.

Vale ressaltar que o docente além de ser um profissional reflexi-
vo, ele está cada vez mais desafiado a fazer mudanças em suas práticas. 
Portanto, é necessário que o docente assuma seu papel social de trans-
formar, de construtor de conhecimento, e, juntamente com seus alunos 
construa atos de currículo que efetivamente contribuam para a qualifi-
cação do processo formacional de seus educandos e dele também, pois 
quem forma também vivencia e produz sua própria formação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do que foi exposto acima podemos considerar que a prática 
docente integra diversos saberes profissionais que assumem impor-
tante significação para os sujeitos em formação, especificamente os 
licenciandos. No entanto, para maior eficácia na aprendizagem dos 
licenciandos, o formador busca entender, compreender como estes 
aprendem e também tentam solucionar problemas, cumprindo assim 
o seu papel social. Pois, o professor com seus inúmeros conhecimen-
tos, media saberes e utiliza técnicas com o objetivo de viabilizar uma 
formação qualificada.

Há um reconhecimento, por parte dos professores-formadores, 
sobre a relevância de um ensino que integre os diferentes campos de 
conhecimento constitutivos do currículo da licenciatura. Outro aspecto 
importante é o fato deles também reconhecerem que seu ensino e, por 
conseguinte suas práticas de formação elas acabam se configurando 
em referenciais para o exercício da docência para os licenciandos e, 
neste sentido, é fundamental que este ensino seja qualificado. Por-
tanto, podemos inferir que o ensino enquanto ato de currículo é um 
qualificador da formação.
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RESUMO
Tendo em vista a complexidade que é o processo educativo, a formação 
de professores requer um olhar trans/multidisciplinar para dar conta de 
compreender como o cérebro humano aprende. O aprender resulta das 
interações de um processo cerebral complexo e dinâmico e o meio ambiente 
onde o sujeito está inserido. Diante disso, questionamos: Em que medida 
os fundamentos da neurociência podem contribuir na formação de profes-
sores de modo a otimizar a aprendizagem dos estudantes? É uma pesquisa 
bibliográfica com autores que discutem a neurociência a fim de construir 
conhecimentos que possibilitem ao professor fundamentos sobre com as 
pessoas pensam, aprendem e se comportam. Nesse diálogo, neurociência 
e educação, utilizamos autores, tais como: Cosenza e Guerra (2011), Lent 
(2016), Kandel (2014), Ghedin (2002) e outros. Dialogar com a neurociência 
no processo de formação de professores é disponibilizar informações que 
irão ajudar o professor a conhecer a complexidade do cérebro, enquanto 
órgão do pensamento, buscando meios para melhor mobilizá-lo, objetivando 
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a formação de cidadãos críticos, criativos e aptos a lidarem com inteligência 
diante das problemáticas da realidade.
Palavras-chave: Formação de Professores. Neurociência. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Como o cérebro aprende? Como o meio pode possibilitar 
elementos fundamentais na formação desse cérebro? De que maneira 
podemos mobilizar nossos processos cognitivos para uma melhor 
aprendizagem? Que relações podemos estabelecer entre a neuroci-
ência e a educação? Tais questionamentos nos motivaram a adentrar 
as pesquisas relacionadas à neurociência na buscar de compreender 
melhor, como nós, professores em formação, podemos nos apropriar 
dos fundamentos da neurociência e assim otimizar o trabalho em sala 
de aula. Para tanto, elaboramos a seguinte pergunta: Em que medida 
os fundamentos da neurociência podem contribuir na formação de 
professores de modo a otimizar a aprendizagem dos estudantes?

Desse modo, objetivamos principalmente investigar em que 
medida os fundamentos da neurociência podem contribuir na forma-
ção de professores de modo a otimizar a aprendizagem dos estudan-
tes. Isso porque acreditamos que quando conhecemos como o cérebro 
funciona para desenvolver a aprendizagem, seja de conceitos ou com-
portamentos, é possível elaborar estratégias didático-pedagógicas que 
mobilizem os processos cognitivos de maneira eficiente possibilitando 
ao aprendiz condições mais favoráveis de aprendizagem.

Trata de uma pesquisa bibliográfica, onde a seleção dos autores 
foi realizada a partir da leitura e fichamentos de obras que abordam 
questões da neurociência e da educação e como essas duas ciências 
podem estabelecer um diálogo favorável na formação de professores. 
Dentre os teóricos utilizados durante a pesquisa, destacamos aqueles 
que serviram de base para a discussão dos principais conceitos, os 
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quais são: Sternberg (2010), Cosenza e Guerra (2011), Kandel (2014), 
Matlin (2004) e Ghedin (2002).

Durante o processo investigativo fomos reconhecendo a possi-
bilidade e a necessidade de dialogar com a neurociência no âmbito da 
formação de professores. Isso ficou evidente durante as leituras e aná-
lises das obras, as quais destacam que o cérebro, enquanto órgão do 
pensamento e da aprendizagem, deve ser conhecido por aqueles que 
atuam no processo ensino e aprendizagem. A seguir apresentamos um 
pouco daquilo que temos pesquisado durante o processo de formação 
no curso de Doutorado em Educação.

FUNDAMENTOS DA NEUROCIÊNCIA PARA A APRENDIZAGEM

Conforme Houzel (2010), a neurociência é uma ciência jovem, 
pois tem cerca de 150 anos de idade. No entanto, nesse pouco tempo, já 
nos possibilita o entendimento de várias informações sobre o funciona-
mento do cérebro, como ele se desenvolve, como ele se forma e como 
ele faz de nós o que somos. Tais conhecimentos têm contribuído para 
que muitos mitos sobre o funcionamento do cérebro e a forma como 
este aprende sejam rejeitados, como comenta Houzel (2010, p. 9):

Nós sabemos hoje, por exemplo, que essa história de 
que o lado esquerdo do cérebro é racional e o lado 
direito é emocional e criativo é uma lenda. A neuroci-
ência moderna consegue já estudar o processo criativo 
e descobre que justamente a criatividade, a capacidade 
de gerar coisas novas, de encontrar caminhos novos 
depende dos dois lados do cérebro, depende de todos 
esses processos acontecendo de maneira integrada, ao 
mesmo tempo, entre os dois lados do cérebro.

Entendemos que a ciência cognitiva estuda de que forma os 
processos cognitivos podem ser explicados a partir da maneira como 
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o cérebro está estruturado e pelas funções que exerce na interação 
com o meio. Diante disso, pesquisadores têm dedicado esforços a fim 
de construir uma articulação entre a psicologia cognitiva e as neuro-
ciências, porém é preciso cautela ao ler as pesquisas realizadas pela 
neurociência, pois as explicações acerca dos processos mentais são 
complexas e às vezes enganadoras (MATLIN, 2004). Entretanto, é ne-
cessário que essas pesquisas façam parte no processo de formação de 
professores para que amplie as possiblidades de melhorar o processo 
ensino e aprendizagem.

A mente é um conjunto de operações realizadas pelo encéfalo, 
como afirma Kandel. O sistema nervoso é um órgão com uma complexi-
dade extraordinária, que embora muito já se tenha estudado, ainda há 
muitas incógnitas que desafiam a ciência. O objetivo das neurociências 
é compreender como os sinais elétricos através dos circuitos neurais 
dão origem a mente nos possibilitando perceber, agir, pensar sobre as 
coisas, aprender e lembrar (KANDEL, 2014).

Sternberg (2010), esclarece que a Psicologia Cognitiva é o estudo 
de como as pessoas aprendem, lembram-se e pensam sobre as infor-
mações, enquanto que a neurociência cognitiva é o campo de estudos 
que vincula o cérebro e outros aspectos do sistema nervoso ao proces-
samento de informações, bem como ao comportamento. Questões que 
cada vez mais ganham adeptos na busca da compreensão de como os 
processos cognitivos desenvolvem-se por meio da experiência.

Desse modo, a neurociência, composta de maneira multi-
disciplinar tem ajudado profissionais de áreas distintas a solucionar 
problemas que afetam o sistema nervoso e suas relações com a apren-
dizagem. Isto significa dizer, que a neurociência cognitiva se detém aos 
estudos do pensamento, da aprendizagem, da linguagem, da memória 
e dos demais processos cognitivos que são inerentes ao ser humano.

Conhecer como pensamos e aprendemos não é uma tarefa 
simples e fácil, mas é certamente complexa, pois se trata do ser hu-
mano estudando a si próprio. Matlin (2004, p. 10), ainda destaca que: 
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“A neurociência cognitiva possibilita insights valiosos, mas certamente 
não apresenta todas as respostas”.

Contudo, as pesquisas realizadas nessa área têm contribuído 
para a compreensão dos processos mentais e sua relação com a apren-
dizagem e o comportamento do ser humano. Tais avanços possibilitam 
a professores, psicólogos e pedagogos um esclarecimento sobre 
questões que envolvem como pensamos e aprendemos, permitindo 
até mesmo adequar e utilizar estratégias didático-pedagógicas para 
melhorar o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.

Nesta perspectiva, Bransford (2007), destaca que os campos da 
neurociência e da ciência cognitiva têm ajudado as pessoas a satisfa-
zerem a curiosidade em saber como pensamos e aprendemos. Pois 
do ponto de vista da neurociência, a instrução e a aprendizagem são 
partes importantes do processo de desenvolvimento cerebral e psico-
lógico da criança, o que envolve interações contínuas entre a criança e 
o ambiente externo.

De acordo com Lent (2016), neuroplasticidade é uma caracte-
rística do sistema nervoso de alterar a sua função ou a sua estrutura 
a fim de responder as influências do meio que o atingem. O mesmo 
autor, esclarece que tanto durante o desenvolvimento, como na vida 
adulta, a neuroplasticidade pode manifestar-se de três maneiras. 
Morfológica ocorre mediante alterações nos axônios, nos dendritos 
e nas sinapses; Funcional é possível mediante alterações na fisiologia 
neuronal e sináptica; e, Comportamental ocorre mediante alterações 
relacionadas com os fenômenos de aprendizagem e memória.

Partindo desse pressuposto, conhecer o processo de desenvol-
vimento cerebral da criança permite também conhecer como ocorre o 
seu desenvolvimento cognitivo, dando especial atenção ao ambiente 
externo e as experiências realizadas, as quais são fundamentais na for-
mação de novas conexões neurais, imprescindíveis na aprendizagem 
de novos comportamentos. Bransford (2007, p. 169) destaca que:
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[...] as pesquisas da neurociência confirmam o papel 
importante que a experiência desempenha na cons-
trução da estrutura mental, ao modificar as estruturas 
cerebrais: o desenvolvimento não é apenas o desdobra-
mento de padrões programados. Além disso, diversos 
tipos de pesquisa convergem no que diz respeito a algu-
mas regras que regem a aprendizagem. Uma das regras 
mais simples é que a prática amplia a aprendizagem; no 
cérebro, há uma relação semelhante entre a quantidade 
de experiência num ambiente complexo e a quantidade 
de mudança estrutural.

Evidencia-se então a relevância das experiências por parte do 
estudante, onde este age de forma ativa no ambiente, buscando ao 
adaptar-se a ele e modificá-lo à medida que se modifica também, pois 
“ao mesmo tempo que o ser humano transforma seu meio para atender 
suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo” (VIGOTSKY apud 
REGO, 1994, p. 41) Essa interação dialética é fundamental na aprendiza-
gem de conceitos científicos e também de novos comportamentos.

Bransford (2007), ainda ressalta que a neurociência começa a 
discutir questões de grande interesse aos educadores, onde crescem 
as evidências de que o cérebro em desenvolvimento ou já maduro, 
é estruturalmente alterado mediante a aprendizagem. Isto porque, 
segundo o autor, a aprendizagem de tarefas específicas parece mo-
dificar as regiões específicas do cérebro envolvidas nas tarefas, o que 
sugere afirmar que o cérebro é um órgão dinâmico, o qual é moldado, 
em grande parte pela experiência. Quando a isso, Rego (1994, p. 42) 
esclarece que:

O cérebro é entendido como um sistema aberto, de 
grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcio-
namento são moldados ao longo da história da espécie 
e do desenvolvimento individual. O cérebro pode servir 
a novas funções, criadas na história do homem, sem que 
sejam necessárias transformações no órgão físico.
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Nossa capacidade de imaginar, de criar, de descobrir, depende 
das experiências que adquirimos nos diversos contextos por onde 
passamos, sendo o ambiente escolar um lugar propício para o pleno 
desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Quanto mais rica 
for a experiência do sujeito de lidar com diversas situações, quanto 
mais elementos diferentes ele conhecer, quanto mais for variada sua 
experiência sensorial, de mais elementos ele vai dispor futuramente 
para ampliar sua imaginação, para criar coisas novas (HOUZEL, 2010).

De acordo com Cosensa e Guerra (2011), as estratégias pedagógi-
cas desenvolvidas pelo professor no processo de ensino-aprendizagem, 
incorporadas com as experiências de vida dos estudantes, desencadeiam 
processos como a neuroplasticidade, o que possibilita a modificação da 
estrutura cerebral de quem aprende. Essas modificações possibilitam o 
surgimento de novos comportamentos que são adquiridos pelo proces-
so de aprendizagem. Os autores ainda afirmam que:

O trabalho do educador pode ser mais significativo e efi-
ciente quando ele conhece o funcionamento cerebral. Co-
nhecer a organização e as funções do cérebro, os períodos 
receptivos, os mecanismos da linguagem, da atenção e da 
memória, as relações entre cognição, emoção, motivação 
e desempenho, as dificuldades de aprendizagem e as in-
tervenções a elas relacionadas contribui para o cotidiano 
do educador na escola, junto ao aprendiz e a sua família. 
Mas saber como o cérebro aprende não é suficiente para 
a realização da mágica do ensinar e aprender, assim como 
o conhecimento dos princípios biológicos não é suficiente 
para que o médico exerça uma boa medicina (COSENZA; 
GUERRA, 2011, p. 142).

Isso nos permite dizer que as pesquisas realizadas no ramo da 
neurociência têm permitido a compreensão dos processos cerebrais 
que envolvem a aprendizagem e a forma como o cérebro se modifica 
nesse momento. Certamente, educadores podem usar tais conheci-
mentos para conhecerem melhor os estudantes, compreendendo 
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como estes pensam e aprendem, a fim de traçar estratégias pedagógi-
cas que possibilitem a aprendizagem e o seu desenvolvimento pleno.

Os estudos e pesquisas realizados pelos neurocientistas possi-
bilitam evidenciar que a aprendizagem não ocorre de maneira isolada 
e mecânica, mas que esta sofre influências internas e externas. Nesta 
perspectiva, Cosenza e Guerra (2011), ressaltam que apesar da apren-
dizagem ocorrer no cérebro, isso não significa que todas as dificulda-
des encontradas durante a aprendizagem sejam devido a alterações 
cerebrais, mas pode ser resultado das influências ambientais, já que 
a aprendizagem depende da interação do indivíduo com o ambiente.

A saúde geral do aprendiz é imprescindível para uma boa 
aprendizagem. O funcionamento do cérebro depende 
do bom funcionamento dos demais sistemas orgânicos, 
e algumas doenças, como o hipotireodismo, podem 
prejudicar o funcionamento do sistema nervoso, com 
influências negativas na atenção e na memória. O am-
biente ao qual estamos expostos influencia o processo 
de aprendizagem, interferindo nos fatores psicológicos 
e emocionais e induzindo comportamentos que podem 
ser mais ou menos favoráveis ao aprendizado (COSENZA; 
GUERRA, 2011, p. 130).

Dessa forma, ensinar implica também conhecer os processos 
que envolvem a aprendizagem, não apenas fatos externos, mas é 
necessário conhecer a aprendizagem do ponto de vista da neurociên-
cia, pois nos permite compreender melhor os processos internos da 
aprendizagem, ou seja, nos permiti saber a importância da atenção no 
ato de ensinar e aprender, por exemplo. Certamente, hoje já podemos 
contar com muitas descobertas que nos permitem conhecer sobre 
o desenvolvimento do ser humano nos ajudando a entender como 
pensa e como aprende e tais conhecimentos permitem ao professor 
um melhor ensino e consequentemente uma melhor aprendizagem.

Segundo Teixeira (2004), o surgimento da neurociência cognitiva 
sinaliza a possibilidade de conseguir uma integração entre abordagens 
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que são tão diferentes como da neurociência, do comportamentalismo 
e do cognitivismo. Para o autor, a neurociência cognitiva começa esta-
belecer um relacionamento entre o comportamento e as atividades 
cerebrais o que significa mais a possibilidade de poder encontrar os 
correlatos neurais de vários tipos de comportamentos.

Desse modo, podemos afirmar que desde o surgimento da 
psicologia até os dias atuais muito tem sido esclarecido acerca do 
desenvolvimento cognitivo do ser humano, mesmo que isso venha 
acontecendo de maneira um pouco lenta. Todavia, hoje já podemos 
saber sobre o funcionamento cerebral e sua relevância na aprendiza-
gem, sua modificabilidade e sua plasticidade, estabelecendo relações 
entre fatores internos e externos e dando significativa atenção a ação 
ativa do sujeito e as experiências por ele vivenciadas.

OS PRINCIPAIS PROCESSOS COGNITIVOS

Os processos cognitivos estão presentes em todas as experiên-
cias do ser humano. Eles nos dão capacidade de perceber o mundo que 
nos rodeia, lembrar das informações deste mundo, pensar sobre as 
coisas que percebemos e gostar daquilo que parece fazer parte de nós. 
Somos capazes de apreender o mundo por meio de nossos processos 
cognitivos. Isso porque o ser humano é um ser único que interpreta a 
realidade de acordo como percebe, modificando-a, transformando-a a 
medida se modifica também. Isso acontece pela capacidade que temos 
de conhecer, ou seja, pela existência de nossa cognição.

Fonseca (2009, p. 23), ressalta que “cognição é sinônimo de 
ato ou processo de conhecimento ou algo que é conhecido através 
dele”. Isto significa dizer que é a cognição que nos permite conhecer 
o que está a nossa volta o que envolve simultaneamente a percepção, 
atenção, memória, consciência, inteligência, raciocínio, linguagem e 
pensamento. São esses os principais componentes da cognição que 
nos torna seres únicos e capazes de aprender, construir e reconstruir.
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Segundo Moreira (2001, p. 13), “cognição é o processo através 
do qual o mundo de significados tem origem. À medida que o ser se 
situa no mundo, estabelece relações de significações, isto é, atribui 
significados à realidade que se encontra”. Esta capacidade permite 
que o homem se adapte ao mundo em busca de sua sobrevivência 
e faça nele as modificações necessárias para viver cada vez melhor. 
Essas transformações são realizadas a partir de um pensamento de 
inquietação e insatisfação com a realidade o que leva a questioná-la, 
problematizando-a.

Assim, aprender significa também buscar novas condições para 
se adaptar ao meio e garantir domínio sobre ele. Desse modo, a cogni-
ção com seus componentes cognitivos nos permitem, além de atribuir 
significados ao mundo, agir sobre ele tornando-o mais significativo 
para nós.

É através da percepção que temos os primeiros contatos com 
o meio, utilizando os sentidos para perceber e reconhecer o que está 
a nossa volta. A percepção constitui-se como elemento indispensável 
na aprendizagem e em qualquer situação, pois é por meio dela que o 
ser humano atribui os primeiros significados e estabelece sua relação 
com o meio.

Para Anderson (2004, p. 21): “A percepção implica mais do que 
apenas registrar as informações que nos chegam aos olhos e ouvidos. 
Um aspecto importante é a interpretação dessas informações”. Desse 
modo, o estudo da percepção faz-se relevante à medida que nos per-
mite compreender como esta atua no processo ensino-aprendizagem 
e como a forma de apresentar as informações ao estudante influencia 
na forma como ele percebe, interpreta e aprende.

De acordo com Cosenza e Guerra (2011, p. 41): “Através do 
fenômeno da atenção somos capazes de focalizar em cada momen-
to determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for 
dispensável”. Partindo desse pressuposto, é fundamental que no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, o professor conheça o aprendiz a fim 
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de possibilitar a ele situações que chamem sua atenção, que instiguem 
sua curiosidade e dessa forma armazenem o máximo de informações 
possíveis sobre o que está sendo trabalhado. Segundo Portilho e Al-
meida (2008, p. 6): 

Ao apresentar um conteúdo, o professor não deve colo-
cá-lo como pronto, acabado e verdadeiro, mas sim pro-
por questões e gerir discussões que busquem respostas 
às mesmas, ensinando ao aluno, o quanto é essencial 
que ele saiba argumentar na defesa de suas posições e 
de suas ideias.

Agindo assim, o professor permitirá ao estudante sua capacida-
de de mobilizar seus processos cognitivos de maneira mais dinâmica, 
onde a percepção da realidade permitirá que o sujeito dedique sua 
atenção aquilo que lhe parece mais interessante e mais significativo. É 
preciso que o professor saiba capturar a atenção do estudante, insti-
gando e despertando seu desejo de aprender.

No que se refere a memória, podemos dizer que segundo 
Consenza e Guerra (2011), tradicionalmente se classifica a memória 
levando em conta a sua duração. Desse modo, haveria então uma 
memória de curto prazo, ou de curta duração, a qual é encarregada de 
armazenar acontecimentos recentes, enquanto a memória de longo 
prazo, ou de longa duração é responsável pelo armazenamento de 
lembranças permanentes.

Os avanços das pesquisas sobre a memória têm contribuído 
para a compreensão do processo de armazenamento de informações 
por parte dos estudantes. Hoje já é possível saber como adquirir o ar-
mazenamento de mais informações e por um tempo mais prolongado. 
Isso permite aos professores trabalharem no sentido de mobilizar os 
processos cognitivos dos estudantes para aprenderem mais e melhor o 
que significa dizer da relevância do professor conhecer o funcionamen-
to dos processos cognitivos, a fim de desenhar estratégias pedagógicas 
que favoreçam uma melhor aprendizagem.
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Rego (1994), ao estudar e comentar sobre a teoria de Vygotsky 
acerca do pensamento e da linguagem, afirma que o estudo dessas 
relações é considerado um dos temas mais complexos da psicolo-
gia. A autora ressalta que, para Vygotsky, a conquista da linguagem 
representa um marco no desenvolvimento humano. Dessa forma, a 
linguagem tanto expressa o pensamento do homem como age como 
organizadora desse pensamento (REGO, 1994).

A inteligência existe na ação do sujeito, na ação mental e fí-
sica constituída com o ambiente, ou seja, essa interação de sujeito e 
ambiente envolve um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, 
processo pelo qual permite nossa adaptação ao meio e a interiorização 
dos objetos desse meio (PIAGET, 2011).

Corroborando com Piaget (2011), Becker (2010), afirma que a 
inteligência se torna mais ativa em proporção do seu amadurecimento, 
assim as coisas sobre as quais ela age, nunca poderão ser concebidas 
independentes da atividade do sujeito. Dessa forma, um ensino que 
valorize a ação do sujeito é indispensável para a constituição de sua 
inteligência. É preciso agir para aprender sobre o mundo e sobre as 
coisas. Podemos dizer que a inteligência nasce à medida que come-
çamos agir e interagir com e sobre o mundo, mesmo que seja com 
pequenos atos na fase sensório-motora, quando um bebê procura algo 
que está escondido, por exemplo.

Podemos dizer também que aprendemos mais quando parti-
cipamos ativamente do processo de aprendizagem, ou seja, quando 
somos conduzidos a construir e não a reproduzir ou repetir mecanica-
mente um processo.

Cosenza e Guerra (2011), ressaltam que o conceito de inteli-
gência é amplo e tem mudado com o passar do tempo e nos diversos 
ambientes culturais, mas considera-se a inteligência como a habilidade 
que o indivíduo tem de se adaptar ao ambiente e aprender com a ex-
periência. Atualmente, pesquisadores sobre a inteligência atribuíram 
uma definição bem abrangente: A inteligência é uma capacidade mui-
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to geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, 
planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender 
ideias complexas, aprender rapidamente e por meio da experiência 
(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 117).

Este conceito nos permite romper com a ideia de que estudan-
te inteligente é aquele capaz de memorizar tudo que aprende e mais, 
nos ajuda a reconhecer o papel da experiência no desenvolvimento 
da inteligência.

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Sabemos que a aprendizagem ocorre no cérebro. Conhecer 
o funcionamento do cérebro e da mente é primordial ao professor. 
Entretanto, pesquisas revelam que os conteúdos discutidos no âmbi-
to da Psicologia Cognitiva e das Neurociências não fazem parte das 
discussões no processo de formação de professores. Isto é evidente 
nos Projetos Pedagógicos dos cursos de licenciatura, pois não há uma 
preocupação em conhecer como o cérebro aprende.

Ensinar exige também conhecer os processos mentais que 
envolvem a aprendizagem, não somente os fatos externos, mas é 
indispensável conhecer a aprendizagem a partir da neurociência, pois 
nos permite compreender seus processos internos, como por exem-
plo, a relevância da atenção no ato de ensinar e aprender (GOMES; 
GHEDIN, 2017). Queremos que os estudantes prestem muita atenção 
nas aulas do professor, mas não conhecemos o que de fato é atenção, 
como se relaciona com outros processos cognitivos e como capturar a 
atenção dos estudantes em meio a um mundo tão globalizado, repleto 
de informação mais interessantes que as aulas ministradas.

Conforme Cosenza e Guerra (2011), a inclusão de temas relacio-
nados às neurociências na formação inicial do educador é um desafio 
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urgente, pois no Brasil a maior parte dos educadores que trabalham nas 
escolas tem uma formação fundamentalmente humanística, essencial 
para a compreensão da educação, mas insuficiente para o atendimento 
das demandas da aprendizagem para a vida em sociedade neste milênio.

De acordo com Oliveira (2011), compreender os processos 
biológicos relacionados com a aprendizagem, as habilidades e defici-
ências de cada indivíduo ajuda professores e pais na tarefa de ensinar. 
Isto porque elaborar ações educativas com base no conhecimento da 
neurociência é dispor de ferramentas capazes de analisar o percurso 
da aprendizagem a fim de alcançar o potencial individual de desenvol-
vimento e aprendizagem (OLIVEIRA, 2011).

O maior desafio aos educadores é fazer o estudante aprender. 
Ler, contar, situar-se no tempo e no espaço, interpretar e ser capazes 
de discutir variados assuntos, posicionar-se criticamente frente as 
contradições de sua realidade, enfim, fazê-lo autônomo no sentido de 
tomar decisões com responsabilidade e modificar significativamente a 
realidade. Mas como mobilizar o cérebro para atingir esses comporta-
mentos? Como se processa no cérebro a leitura? O que é discalculia? 
Por que não conseguimos aprender tudo que nos é ensinado?

São muitos questionamentos que ainda desafiam o professor e 
até mesmo a ciência. O ser humano é uma totalidade, compreendê-lo 
ainda é um desafio sim. Mas é possível nos aproximarmos cada vez 
mais de sua essência. Para isso, é preciso considerar que a união de 
várias ciências pode proporcionar uma aproximação daquilo que cha-
mamos de homem. Nesta direção, Oliveira (2011), assevera que:

Entender os processos biológicos relacionados com a 
aprendizagem, as habilidades e deficiências de cada 
indivíduo ajuda educadores e pais na tarefa de educar. 
Elaborar ações educativas com base no conhecimento 
da neurociência é dispor de ferramentas capazes de ana-
lisar o percurso da aprendizagem para que se alcance 
o potencial individual de desenvolvimento e aprendiza-
gem (OLIVEIRA, 2011, p. 22).
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Fragmentar o saber e delimitar o processo de formação de 
professor a disciplinas e campos específicos é estagnar nossa com-
preensão sobre a formação de pessoas com postura crítica e reflexiva. 
Como formar professores dessa natureza? Desse modo, buscar na 
neurociência fundamentos que nos auxiliem a compreender como se 
mobiliza os processos cognitivos na formação de professores é avançar 
no sentido de otimizar essa formação uma vez que se conhece como o 
cérebro funciona.

É o início de uma discussão que pode ser ampliada no decorrer 
desta pesquisa e assim possibilitar à formação de professores com 
mais qualidade e eficácia a fim de melhorar a aprendizagem dos es-
tudantes que passam por nossas salas de aulas. Isso porque, tendo 
conhecimentos sobre como mobilizamos os processos cognitivos para 
a aprendizagem, fica mais fácil definirmos estratégias e metodologias 
que atendam às necessidades educacionais dos estudantes. Todavia, 
Cosenza e Guerra (2011) destacam:

Conhecer a organização e as funções do cérebro, os 
períodos receptivos, os mecanismos da linguagem, 
da atenção e da memória, as relações entre cognição, 
emoção, motivação e desempenho, as dificuldades de 
aprendizagem e as intervenções a elas relacionadas 
contribui para o cotidiano do educador na escola, junto 
ao aprendiz e a sua família. Mas saber como o cérebro 
aprende não é suficiente para a realização da “mágica do 
ensinar e aprender”, assim como o conhecimento dos 
princípios biológicos básicos não é suficiente para que o 
médico exerça uma boa medicina (COSENZA; GUERRA, 
2011, p. 143).

O diálogo entre esses dois campos é relevante, mas é preciso 
considerar os problemas empíricos do contexto escolar. É necessário 
estar atento as dificuldades presentes no cotidiano das escolas a fim 
de decidir qual direção tomar tendo em vista a realidade apresentada 
e os conhecimentos disponibilizados pela ciência. Não basta ter conhe-
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cimentos, é preciso saber trabalhar com eles, articulá-los de acordo 
com as particularidades de cada contexto.

Nesse sentido, uma formação crítica e reflexiva permite 
colocar-se no contexto de uma ação, considerando seu movimento 
histórico, participando em uma atividade social e posicionando ante os 
problemas (GHEDIN, 2002). Uma formação nesta perspectiva é capaz 
de articular os conhecimentos das ciências com a complexidade da 
realidade educativa. De acordo com Oliveira (2011, p. 56):

Os conhecimentos atuais da neurociência, mostrados por 
meio de exames de imagem cerebral, da genética, da biolo-
gia molecular, da informática aplicada à neurociência, suge-
rem ao ser humano como agente e pensante, associando 
as funções mentais como funcionamento de circuitos 
neuronais que interligam as diversas áreas do cérebro. São 
possibilidades novas para compreender o homem social.

Não estamos dizendo aqui que dialogar com a neurociência é 
a saída para todos os problemas educacionais, tanto no que refere a 
formação de professores, como nas salas de aula de crianças e ado-
lescentes. Mas quando conhecemos o cérebro, suas funções e como 
mobilizá-lo, podemos otimizar as ações pedagógicas e aumentar o 
desenvolvimento intelectual dos estudantes, bem como oportunizar a 
todos chances de aprender mais e melhor.

Dialogar com a neurociência no processo de formação de 
professores é disponibilizar informações que irão ajudar o professor a 
reconhecer a complexidade do cérebro, enquanto órgão do pensamen-
to, buscando meios para melhor mobilizá-lo objetivando a formação 
de cidadãos críticos, criativos e aptos a lidarem com inteligência diante 
das problemáticas de sua realidade. Conhecendo como trabalhar com 
o nosso cérebro e com o do outro, é possível orientar a formação numa 
postura crítica, evitando a alienação causada por uma formação carte-
siana e mecânica que não considera o sujeito como histórico e social e 
nem o cérebro como resultado desse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando nos propomos neste texto um diálogo entre neurociên-
cia e educação no âmbito da formação de professores é porque sentimos 
a necessidade de ampliar a compreensão dos educadores sobre como 
nosso cérebro, órgão do pensamento, funciona. Do que gosta, o que o 
chama a atenção e como fazer para causar nele novas conexões.

A partir das leituras podemos reconhecer que esse diálogo se 
faz indispensável. Não podemos mais pensar que para sermos bons 
professores basta termos uma grande quantidade de conteúdo das 
disciplinas acumulados durante a formação. Sim, isto é fundamental. 
Mas não o suficiente.

Tendo em vista que a formação não se encerra na graduação 
e nem mesmo na Pós-Graduação, o professor precisa acompanhar os 
avanços da ciência sobre a vida, o mundo, as pessoas para otimizar 
a aprendizagem dos estudantes, e sobretudo, garantir uma formação 
sólida de cidadãos capazes de construir um mundo cada vez melhor. 
Para isso, a nosso ver, estabelecer um diálogo entre neurociência e 
educação é um caminho que pode favorecer o desenvolvimento pleno 
das capacidades cognitivas do ser humano.
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RESUMO
Este trabalho é fruto de uma pesquisa documental em andamento, e apre-
senta o movimento histórico da política de formação inicial de professores 
no Brasil a partir dos anos 90 até os dias atuais. Pretende-se contribuir com 
a identificação de contradições, continuidades e descontinuidades das po-
líticas de formação de professores no país, ampliando o debate acerca de 
concepções e ideologias que coadunam com uma perspectiva pragmática 
para a formação inicial docente.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho, fruto de uma pesquisa documental1, apresenta o 
movimento histórico da política de formação inicial de professores no 
Brasil a partir dos anos 90 até os dias atuais, apresentando a posição 
de entidades e pesquisadores acerca de ações, projetos, programas 
que foram implementados a partir dos anos 90 até os dias atuais.

Essa temática está estritamente relacionada com nossa trajetó-
ria no magistério tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior 
com questionamentos voltados para as concepções que norteiam 
as políticas de formação inicial e continuada de professores em que 
destacamos a valorização do conhecimento tácito e o esvaziamento 
do conhecimento teórico, não contemplando a formação filosófica, so-
ciológica, política, cultural e ética dos professores em experiências que 
vão desde a formação inicial nos cursos de licenciatura até programas 
de iniciação à docência e, até, nos estágios supervisionados.

Desse modo, buscamos expandir a compreensão sobre a 
formação inicial de professores a fim de garantir diferentes versões 
e interpretações a respeito do objeto ora estudado, considerando a 
urgência do movimento em direção a uma sólida fundamentação no 
campo da formação de professores, devido à escassa discussão relativa 
a seu valor social concreto na contemporaneidade, bem como as polí-
ticas de descontinuidade por conta de idealismos de grupos diversos.

Considerando, também, o movimento histórico, identificamos 
a relevância de apresentar concepções, ideologias da política de for-
mação inicial diante do cenário político-social-econômico e, sobretu-
do, por ações, projetos implementados recentemente que preconizam 
uma perspectiva pragmática para a formação inicial docente.

1  Pesquisa de Doutoramento vinculada à Linha de Pesquisa – Educação, Práxis 
Pedagógica e Formação do Educador do Programa de Educação e Contemporaneidade 
da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A opção por uma concepção metodológica é sempre uma 
escolha histórica, situacional, contextualizada e conduz a diferentes 
resultados. Sendo assim, a presente pesquisa teve como orientação 
teórico metodológico o Materialismo Histórico Dialético (MHD) e 
como procedimento, a análise documental.

O MHD assume um enfoque analítico no intuito de produzir 
um conhecimento crítico e histórico da realidade. Nessa direção, a 
investigação sobre políticas educacionais implica, portanto, no resgate 
da historicidade do fenômeno, buscando investigá-lo sob a perspec-
tiva histórica, no sentido de desvelar os conflitos, as dissonâncias, 
interesses e ideologias que estão por detrás da implementação de tais 
políticas que fazem parte de uma totalidade social.

Desse modo, essa concepção de historicidade, totalidade e 
contradição nos permitiu situar a formação inicial de professores no 
contexto da política educacional. Inclusive, com o avanço das concep-
ções neoliberais e gerencialistas no processo de definição de políticas 
educacionais, sobretudo a partir da década de 1990, a utilização do 
MHD apresenta-se como o enfoque metodológico mais apropriado e 
que mais contribui para o desenvolvimento de pesquisas nesse campo 
de investigação.

A investigação ocorreu através da análise documental. A análise 
documental “busca identificar informações factuais nos documentos a 
partir de questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY apud LÜDKE; 
ANDRE, 1986, p. 38) e, na nossa pesquisa, funcionou como ponto de 
partida no intuito de conhecer o histórico, a implantação e implemen-
tação das políticas de formação inicial no país, assim, os documentos 
foram problematizados no que diz respeito a sua argumentação, ao 
entendimento do que está expresso e sua historicidade.
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DISCUSSÕES E RESULTADOS

A investigação sobre políticas educacionais implica no resgate 
da historicidade do fenômeno, buscando investigá-lo sob a perspectiva 
histórica, no sentido de desvelar os conflitos, as dissonâncias, interes-
ses que estão por detrás da implementação de tais políticas que fazem 
parte de uma totalidade social. Desse modo, apresentaremos, a seguir, 
o movimento histórico da formação inicial de professores no Brasil, 
realizado a partir da leitura de artigos, teses e legislações.

Em 1996, mesmo diante da instauração do projeto neoliberal 
dos anos 90, ocorre um amplo debate da sociedade, envolvendo, por 
exemplo, mobilizações de educadores e movimentos sociais e promul-
ga-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Ldben 9.394/96) em um 
cenário em que as políticas educativas são influenciadas pelos proces-
sos de descentralização e de autonomia de acordo com os ideais e/ou 
princípios neoliberais. O texto da LDB 9.394/96 prevê no Título VI – dos 
profissionais da educação – no artigo 62 – que a formação inicial de pro-
fessores da Educação Infantil, dar-se-á no Ensino Superior, admitindo-se, 
no entanto, como formação mínima, o magistério (BRASIL, 1996).

A partir disso, o debate sobre a formação em nível superior 
ganha campos de interesses e disputas sobre os fundamentos, os ob-
jetivos e os princípios que devem nortear essa formação. Esse debate, 
portanto, girou em torno de encontrar um equilíbrio curricular entre 
conhecimentos de área específica da docência e conhecimentos peda-
gógicos relacionados a práticas educativas voltadas à Educação Básica. 
Nesse contexto, surge a questão da teoria e prática na formação dos 
licenciados e do pedagogo com a proposta de que, desde o início do 
curso, houvesse vinculação entre a prática (estágios) e a teoria (co-
nhecimentos que os graduandos aprendem ou estudam no decorrer 
do curso), corroborando com as concepções de formação de profes-
sores explícitas no ideário neoliberal que estruturam-se a partir de um 
modelo pragmático de conhecimento, considerando que a verdade 
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somente pode advir da prática, o que define o conhecimento como 
apropriação da realidade objetiva.

A formação em nível superior para atuar na Educação infantil 
e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dar-se-á tanto em uni-
versidades quanto em institutos superiores. Sendo assim, o curso de 
Pedagogia passa a enfatizar a docência no seu contexto. No Artigo 61 a 
Lei expressa a associação entre teorias e práticas e, no Artigo 65, prevê 
que “a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 2006).

A LDB (Lei 9.394/96) trouxe claramente a valorização da Prática, 
elevando o estágio supervisionado para 300 horas. Essa concepção de 
prática expressa na Ldben nos permite questionamentos: essa concep-
ção coincide com as proposições de uma teoria que, visando a transfor-
mação da realidade, atribui à prática lugar de destaque? Atribuir posição 
de destaque à prática implica desvalorizar a formação teórica?

A LDB, ainda, introduz os Institutos Superiores de Educação (ar-
tigo 62), como um dos locais possíveis, além das universidades, de for-
mação para professores para atuar na Educação Básica, cuja atribuição 
é a manutenção do curso normal superior para formação de docentes 
para Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, abrindo 
também a possibilidade de formação pedagógica aos portadores de 
diplomas de qualquer nível superior que quisessem se dedicar ao 
magistério na Educação Básica (Artigo 63, Inciso II). Essa Lei contraria 
tudo o que estava sendo feito até o momento e todas as discussões 
com os movimentos não foram levadas em consideração. É importante 
considerar que os institutos superiores de educação estão dentro de 
uma formação mais aligeirada através de cursos de curta duração que, 
certamente, privilegiam a prática em detrimento da teoria.

Nesse mesmo período, 1996, houve uma mobilização dos pro-
fissionais da educação e pesquisadores da área quanto à necessidade 
de definir a finalidade do curso de Pedagogia, mais especificamente, 
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da formação do pedagogo, devido às indefinições em relação ao curso 
de Pedagogia presentes na LDB.

Em 2002 foram aprovadas pela Resolução CNE/CP nº 1 de 18 
de fevereiro de 2002, novas diretrizes para a formação de professores 
(BRASIL, 2002). O documento prevê que a prática docente deverá estar 
presente durante toda formação, do início ao fim do curso, sem ficar 
restrita ao período de estágio supervisionado. A ideia é um aumento da 
carga horária destinada à prática docente e a consequente diminuição 
de tempo para as disciplinas teóricas e aos conteúdos curriculares de 
natureza científico-cultural, que são a base do modelo 3+1. As diretri-
zes, através dos seus princípios e fundamentos, geraram resistências 
por parte do movimento de educadores, quanto ao entendimento do 
conceito de Prática como Componente Curricular (PCC), bem como 
o aumento do tempo destinado às atividades de práticas pedagógi-
cas, provocando um aligeiramento no trabalho com os fundamentos 
teóricos, reforçando a persistente divisão entre a teoria e prática na 
formação dos professores.

A resolução introduziu 400 horas de estágio supervisionado, 
além de 400 horas de atividades práticas. A dissociação entre teoria 
e prática foi enfaticamente denunciada em praticamente todos os 
documentos produzidos sobre o assunto e orientações metodológicas, 
sinalizando a necessidade do bom aproveitamento das 800 horas de 
prática de ensino/estágio supervisionado, sob pena de se comprome-
ter o conteúdo dos cursos e a competência técnica dos formados.

Posteriormente, no ano de 2006, após muitos debates entre 
pesquisadores, entidades representativas e MEC foi homologado o 
documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Peda-
gogia (DCN), por meio da Resolução CNE/CP nº 1/2006, com o objetivo 
de determinar a especificidade do pedagogo. Além da alteração da 
finalidade do curso de Pedagogia, as DCN estabeleceram outras mu-
danças: extinção das habilitações, o aumento da carga horária mínima 
para a integralização do curso e a flexibilização curricular.
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Sendo assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais determinam 
em seu texto que a formação do Pedagogo deverá ter como base a 
docência. No entanto, Viana (2018, p. 92) afirma que as DCN “não 
estabelecem com precisão o conceito de pedagogia e de docência. 
Desconsideram a rica tradição da Pedagogia enquanto um campo 
teórico e prático da educação [...]”. A autora conclui que a base teórica 
das DCN está vinculada a concepções políticas, filosóficas, pedagógicas 
que oportunizam a dicotomia entre a teoria e a prática, produzindo 
efeitos para a formação docente.

Prosseguindo, a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 estabelece 
o Plano Nacional de Educação que orienta os rumos da educação brasi-
leira para vigência 2014-2024. No entanto, desde 1931 que a sociedade 
civil clamava ao Estado por um Plano com a intenção de solucionar, de 
forma pertinente, os problemas educacionais, superando as reformas 
parciais e descontínuas.

Tanto a Constituição federal quanto a LDB dispõem sobre o 
PNE. A constituição estabelece que os planos sejam plurianuais com 
a intenção de articular as ações do poder público e a LDB, por sua vez, 
destaca que a elaboração do plano cabe a União, em colaboração com 
os Estados, o DF e os Município.

Nessa direção, o PNE (2014-2024) serve de base para a ela-
boração dos planos estaduais, distrital e municipais, definindo que 
a qualidade do ensino só poderá existir se houver a valorização dos 
profissionais do magistério, a qual só será alcançada por meio de uma 
política global capaz de articular a formação inicial, as condições de 
trabalho, o salário, a carreira e a formação continuada. Portanto, das 
vinte metas do PNE, quatro (15, 16, 17e 18) dizem respeito à formação 
de professores.

A meta 15, relacionada à formação inicial, sinaliza que o poder 
público deve assegurar, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, formação específica para os 
professores da Educação Básica de nível superior, obtida em curso de 
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licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Inclui, dentre suas 
estratégias: propor a reforma dos cursos de licenciatura articulada com 
a base nacional comum dos currículos da Educação Básica; valorizar as 
práticas de ensino e estágios nos cursos de formação, visando uma arti-
culação da formação e das demandas da Educação Básica; implementar 
cursos e programas especiais para dar formação de nível superior aos 
docentes com formação de nível Médio em efetivo exercício; criar pro-
grama de bolsas para docentes de idiomas a fim de realizarem estudos 
de imersão e aperfeiçoamento no exterior; desenvolver modelos de 
formação docente para a educação profissional com cursos de comple-
mentação pedagógica e certificação de profissionais experientes, que 
valorizem a experiência prática (BRASIL, 2014).

A meta 16 do PNE trata especificamente da formação con-
tinuada com intenções de formar, em nível de Pós-Graduação, 50% 
(cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica, garantindo, 
também, formação continuada em sua área de atuação, considerando 
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensi-
no (BRASIL, 2014).

A Meta 17 e 18 propõem a valorização dos profissionais do 
magistério no que tange às questões que perpassam pelo valor do 
rendimento médio, planos de carreira, piso salarial.

Contudo, o cenário político vigente no país é desafiador na 
medida em que sinaliza para o enfraquecimento das políticas sociais 
e para a melhoria no ambiente de negócios por meio da desregulação 
educacional pública, recuando na materialização das metas estabele-
cidas no Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) 
como política de Estado e como “epicentro das políticas educacionais” 
(DOURADO, 2017, p. 23).

No andamento do debate sobre novas diretrizes para a formação 
de professores no país, a Resolução do CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 
2015 pretendia redefinir as diretrizes curriculares nacionais para a for-
mação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de forma-
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ção pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 
a formação continuada. No entanto, a Resolução foi ameaçada desde o 
lançamento das ações para a formação inicial e continuada dos profes-
sores através de slides powerpoint, no ano de 2017 durante o Governo 
Temer e provocou a desmaterialização da política educacional que, caso 
não estivesse normatizada, não precisava ser cumprida, sobrepondo-se 
àquilo que está em vigor. Sendo assim, foi aprovada a Política Nacional 
de Formação de Professores, com ações relacionadas à formação inicial 
e continuadas. No que diz respeito à formação inicial, o MEC apresentou 
a oferta de vagas na Universidade Aberta do Brasil (UAB), no Programa 
Universidade para Todos (Prouni) e a criação do Programa Residência 
Pedagógica. Quanto à formação continuada, sinalizou a organização 
de uma plataforma de formação continuada com a abertura de novos 
Mestrados Profissionais e Cursos de Especialização, além de manter 
algumas linhas de atuação de programas federais, tais como: Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), Programa de Ações Articuladas (PAR) e 
o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Além disso, a 
política prevê uma Base Nacional de Formação Docente, que ainda está 
em processo de elaboração e cujo objetivo é o de nortear o currículo de 
formação de professores.

Discutiu-se, portanto, o caráter centralizador, autoritário e de 
retrocesso que permeou a implementação dessa proposta, na medida 
em que foi efetivada sem diálogo e sem debate com a sociedade civil, 
com pesquisadores e professores, tanto da Educação Básica quanto do 
Ensino Superior. A proposta não apresentou o diagnóstico das condi-
ções precárias de trabalho a que estão submetidos os professores, bem 
como dos aspectos que envolvem a formação desse profissional, mas 
evidencia a responsabilidade dos professores pelos baixos resultados 
da educação no país. Também não esclareceu que os investimentos 
na área da educação não são suficientes, ocultando o fato de que há 
interesses econômicos e políticos dos organismos internacionais co-
nectados a um projeto de educação baseada na lógica capitalista.
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Com o intuito de orientar o debate sobre as novas DCN várias 
instituições, em 2019, desenvolveram encontros, fóruns de debate no 
sentido de assegurar os princípios orientadores para a formação de 
professores que devem ser baseados na: “a) sólida formação teórica 
e interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e in-
terdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional da 
educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos 
de formação” (BRASIL, 2015, p. 2).

No que diz respeito aos currículos dos cursos de licenciatura as 
DCN direcionavam a implementação e, durante todos os quatro anos 
do curso, de atividades relacionadas ao aprendizado e à reflexão sobre 
profissão docente, sistema escolar e realidade educacional, determi-
nando a introdução da Prática como Componente Curricular (PCC) 
desde o início da formação docente.

Esse dispositivo legal ampliou a carga horária de 2.800 horas 
da legislação anterior, para 3200 horas de efetivo trabalho acadêmico. 
Dessa carga horária, 400 horas são dedicadas a práticas como compo-
nente curricular, distribuídas ao longo do percurso de formação; 400 
horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atu-
ação na Educação Básica; e 200 horas de atividades teórico-práticas de 
aprofundamento em áreas específicas de interesses dos estudantes.

Ainda sobre a teoria e a prática na formação do professor, 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
(DCNFP) previam, no artigo 2: “a articulação entre a teoria e a prática 
no processo de formação docente, fundada no domínio dos conhe-
cimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2015, p. 4).

Por sua vez, as entidades da área educacional Anfope, ANPEd, 
por exemplo, historicamente, defenderam as concepções das Diretri-
zes. Gatti et al. (2019, p. 41) avalia que as DCNFP “sintetizam várias 
legislações das últimas décadas, o que sinaliza cumulatividade, sobre 
formação de professores, ajustando às necessidades atuais, embora 
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seus desdobramentos em práticas ainda estejam em aberto, abrindo 
um leque de possibilidades”. A pesquisadora ainda sinaliza que as DC-
NFP propõem mudanças profundas nas instituições formadoras, nos 
currículos das licenciaturas e nas posturas dos formadores.

No entanto, no fim do ano de 2019, a Resolução CNE/CP nº 2, 
de 20 de dezembro de 2019, revogou a Resolução CNE/CP nº 2/2015 e 
aprovou novas diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum 
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Forma-
ção), com fundamento no Parecer CNE/CP nº 22/2019, aprovado em 
7 de novembro do mesmo ano. É importante destacar que não houve 
uma avaliação da implantação da Resolução nº 2/2015, desconsideran-
do todo o processo de discussão coletiva na reformulação dos projetos 
institucionais das IES. Não foi assegurada, também, a participação nas 
discussões das entidades acadêmico-científicas nacionais.

A nova Diretriz faz referência à Base Nacional Comum Curri-
cular da Educação Básica (BNCC-Educação Básica). A BNCC reafirma a 
formação docente por competência, com ênfase no saber fazer e no 
saber aprender. Constitui-se como um receituário, acreditando-se ser 
a solução para os problemas educacionais brasileiros.

Os pesquisadores, as entidades denunciam o caráter prescritivo 
desta resolução que, em seu texto, eliminou das diretrizes da formação 
continuada e a valorização dos profissionais do magistério, desconside-
rando a amplitude de uma política nacional de formação de educadores. 
Apresenta, como sua principal referência, para orientar a formação de 
professores, as determinações da BNCC para a Educação Básica, de cará-
ter praticista com esvaziamento dos currículos dos cursos de formação 
de professores, o que compromete a formação sólida com conhecimen-
tos da Didática, da Política, da Filosofia, dentre outras áreas.

O documento rompe com a concepção e os princípios de base 
comum nacional para a Educação Básica e para a formação de profes-
sores edificada pelo movimento dos educadores, desde os anos 1980, 
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e materializada na Resolução CNE/CP nº 2/2015. Além das experiências 
de formação inicial e continuada supramencionadas, a Capes, agência 
governamental brasileira de Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, lançou em março de 2018, através do Edital 
6/2018, uma seleção para Instituições do Ensino Superior (IES) públi-
cas, privadas sem fins lucrativos ou privadas com fins lucrativos que 
possuam cursos de Licenciatura participantes do Programa Universi-
dade para Todos, para “implementação de projetos inovadores que 
estimulem articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, 
conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica” 
(BRASIL, 2018, p. 1).

O Edital da Capes faz parte da Política Nacional de Formação de 
Professores com ações relacionadas à formação inicial e continuada, lan-
çada em outubro de 2017, durante o Governo de Michel Temer. Nessa 
direção, o Programa Residência Pedagógica consiste no ingresso dos es-
tudantes, a partir do terceiro ano da licenciatura, na escola de Educação 
Básica com o intuito de aprender com a prática através da imersão nas 
situações concretas do cotidiano da escola e da sala de aula.

A Associação Nacional de Formação de Professores (Anfope) 
advoga que a residência pedagógica deve ser oferecida como política 
educacional de Estado a todos os licenciados que atuam na Educação 
Básica pública, sob os princípios, processos e procedimentos de for-
mação continuada, para os professores iniciantes e não ser restrita 
aos professores habilitados para a docência na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Brzezinski (2016) sinaliza que a 
RP deve ser realizada imediatamente após o ingresso do licenciado 
nos sistemas educacionais da Educação Básica e que se submeteu a 
concurso público de provas e títulos.

Discute-se, também, a questão de professores iniciantes contar 
com a possibilidade de serem acompanhados, orientados e avaliados 
por uma equipe de professores mais experientes, de modo sistemáti-
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co, por um certo tempo, considerando o espaço escolar como campo 
de formação e desenvolvimento profissional.

Para a ANPEd, o programa de residência pedagógica é uma 
estratégia do MEC para enxertar a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC)2 nos programas de formação inicial, conforme prevê o Item 4 
do Edital no que se refere aos propósitos do programa “promover a 
adequação dos currículos de formação inicial dos cursos de professo-
res da Educação Básica às orientações da BNCC” (BRASIL, 2018). Se-
gundo a Capes/MEC, os cursos de formação inicial são muito teóricos 
e a solução oferecida seria o Programa de Residência Pedagógica com 
a intenção de reorientá-los para a aplicação prática da BNCC através 
da adequação dos currículos, ferindo a autonomia universitária, ao 
induzir nas IES projetos institucionais de formação que destoam das 
concepções de formação docente presentes nos seus próprios proje-
tos pedagógicos, violando o preconizado no Parecer e na Resolução do 
Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 2/2015, que definem as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada 
de Professores no Brasil (DCNP).

O histórico apresentado, evidencia a intensificação da disputa 
entre projetos de formação de professores pautados por concepções 
bastante distintas com propostas apontando o que se pretende em 
relação ao tipo de conhecimento, educação e ensino para a formação 
de professores no Brasil. Destacamos dois modelos de formação para 
os professores que atuarão na Educação Básica: o que prepara para 
os Anos Iniciais, com ênfase no saber pedagógico – o professor gene-
ralista; e o que prepara para os Anos Finais, com foco nas matérias de 
conteúdo – o professor especialista.

2  Segundo o MEC, a Base Nacional de Formação de Professores tem a finalidade 
de orientar a formação de professores em todas as faculdades, universidades e 
instituições públicas e particulares de ensino do país cujo objetivo é o de nortear 
o currículo de formação de professores, com vista a melhoria da qualidade da 
educação brasileira.
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Nessa direção, Gatti, Barreto e André (2011, p. 206) apontam 
que “um curso de graduação não tem condições de formar completa-
mente um profissional, mas é de sua responsabilidade oferecer uma 
formação básica adequada [...]”. Continuam afirmando que [...] “não 
há consistência em uma profissionalização sem a constituição de uma 
base sólida de conhecimentos e formas de ação” (GATTI; BARRETO; 
ANDRÉ, 2011, p. 206).

Sendo assim, a articulação entre a teoria e a prática continuam 
a constituir verdadeiros pontos críticos para os cursos de Licenciatura, 
bem como os debates entre as contribuições da formação na universi-
dade e a formação nos espaços de exercício profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de historicidade e totalidade nos permitiu desvelar 
avanços, retrocessos, contradições e desafios acerca da formação inicial 
de professores no país no que diz respeito à formação nos cursos de li-
cenciaturas, bem como em programas/projetos de iniciação à docência.

Essas constatações direcionam para a urgência e necessidade 
de estarmos atentos sobre concepções de formação inicial, conside-
rando que há um privilégio dos conhecimentos oriundos do cotidiano 
escolar, ou melhor, uma concepção pragmatista de formação de 
professores. A partir daí, os problemas encontram sua solução na 
própria prática, ou nessa forma de reviver uma prática passada que 
é a experiência. Sendo assim, a noção espontânea de práxis, limitada 
pelo seu cotidiano inserido num determinado contexto social e, sem 
o fundamento teórico-filosófico necessário, a atividade delimita-se, 
assim, dentro desse espectro da práxis simplesmente como prática.

A preocupação é com a fragmentação da unidade teoria e 
prática e com o pragmatismo pedagógico que, com seu aspecto subje-
tivista e irracionalista, parte da atividade prática, concebendo-a sob a 
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perspectiva estreita de atividade utilitarista e individual. Preocupa-nos 
também o teoricismo de uma formação acadêmica distante da realida-
de sócio-histórica e essa separação entre a teoria e a prática compro-
meter uma formação docente emancipatória e transformadora.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
LÍNGUA INGLESA PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UM ESTUDO INICIAL

Carla Antunes Pereira

RESUMO
O presente artigo tem como finalidade trabalharmos com a hipótese de 
que a formação dos professores somente com o Curso de Letras Português/
Inglês ou Letras-Inglês, ainda não oferecem os subsídios necessários para 
a atuação em ensino bilíngue na Educação Infantil, pois a faixa etária que 
compreende este segmento requer que sejam usados recursos que até hoje 
ainda não verificamos estar presentes nos cursos de Letras. Para realizar tal 
pesquisa lançamos mão de uma revisão bibliográfica sobre o assunto; uma 
análise de material recolhido em questionários destinados a professores que 
atuam na Educação Infantil Bilíngue em escolas dos municípios de Niterói 
e São Gonçalo; e a análise de alguns dos currículos dos cursos de Letras/
Inglês das universidades dos mesmos municípios. Ao analisar e relacionar 
o material coletado concluímos que um olhar inicial com uma perspectiva 
voltada para a formação dos professores de Inglês vem nos mostrando que 
ainda há desconhecimento do que seria esta educação bilingue e como os 
profissionais e as escolas devem se preparar para esta realidade, mas nossa 
pesquisa também mostrou que há um princípio de conscientização para se 
desenvolver formas de se preparar para atuar com a Educação Infantil enten-
dendo as necessidades que a primeira infância exige.
Palavras-chave: Ensino Bilíngue. Língua Inglesa. Formação de Professores. 
Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas tem-se observado a inserção do ensino da 
segunda língua – em especial a Língua Inglesa – em escolas do segmen-
to da Educação Infantil e, consequentemente, um crescente número 
de escolas bilíngues ou com Projeto Bilíngue em suas rotinas escolares. 
Esse quadro vem se apresentando desta forma devido, entre outros 
fatores, a um movimento de globalização que a cada dia exige de nós 
estarmos conectados mundialmente, usando diversas línguas. Identi-
ficamos que há uma demanda da sociedade atual para que estejamos 
mais preparados para esta integração global, porém estamos ainda 
longe disso já que, segundo consta em artigo da Revista Educação, 
Laura Rachid (2019) relata que:

Em plena “era da globalização”, só 5% dos brasileiros 
sabem o básico de inglês e menos de 1% são fluentes na 
língua, segundo dados do Conselho Britânico. No meio 
desse cenário cheio de deficiências e que pede cada 
vez mais um aluno formado para o mundo, a educação 
bilíngue vem ganhando força (RACHID, 2019). 

Tendo em vista que aprender uma segunda língua tem sido 
um aspecto importante que auxilia no desenvolvimento da memória 
e na criatividade das crianças, a primeira infância é então reconhe-
cida como a fase ideal para se iniciar o aprendizado e/ou o primeiro 
contato com uma segunda língua além da língua materna. Antunes e 
Neto (2016) ressaltam isso em artigo sobre o ensino da língua inglesa 
na Educação Infantil, considerando que é em concordância com ideia 
Vygotskyana que

Ao longo do desenvolvimento das funções superiores 
– ou seja, ao longo da internalização do processo de 
conhecimento – os aspectos particulares da existência 
social humana refletem-se na cognição humana: um 
indivíduo tem a capacidade de expressar e compartilhar 
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com os outros membros de seu grupo social o enten-
dimento que ele tem da experiência comum ao grupo 
(NASCIMENTO; SANTOS, 2013, p. 26-27 apud ANTUNES; 
NETO, 2016, p. 2).

Antunes e Neto (2016) ainda salientam que, embora não seja 
obrigatório o ensino da língua estrangeria na Educação Infantil e no 
Ensino fundamental I, de acordo com os PCN, “o referido idioma, con-
siderado uma língua global, tornou-se um dos principais requisitos na 
inserção ao mercado de trabalho, bem como ao mundo moderno”.

O caso típico é o papel representado pelo inglês, em 
função do poder e da influência da economia norte-a-
mericana. Essa influência cresceu ao longo deste século, 
principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e 
atingiu seu apogeu na chamada sociedade globalizada 
e de alto nível tecnológico, em que alguns indivíduos 
vivem neste final do século. O inglês, hoje, é a língua 
mais usada no mundo dos negócios, e em alguns países, 
como Holanda, Suécia e Finlândia, seu domínio é prati-
camente universal nas universidades [...] (BRASIL, 1998, 
p. 23 apud ANTUNES; NETO, 2016, p. 2).

“Contudo, incentivar e proporcionar um primeiro contato com a 
segunda língua desde a primeira infância, possibilitaria um grau maior 
de sucesso na aquisição verídica e funcional do idioma em questão”, 
ressaltam Antunes e Neto (2016, p. 12) corroborando com a importân-
cia da inserção de uma segunda língua na Educação Infantil.

O que nos mobilizou para a realização desta pesquisa foi o fato de 
ter percebido, ao longo de 8 anos de magistério em uma Escola Bilíngue, 
o despreparo didático-pedagógico de alguns profissionais com formação 
inicial somente em Letras para atuarem com o ensino da Língua Inglesa 
com crianças na Educação Infantil, embora tivessem desenvoltura com 
o uso da Língua Inglesa. Desde então, ao longo desses anos estivemos 
a refletir sobre essas questões e também sobre as àquelas relacionadas 
as dificuldades que as Escolas que se propõem a se tornarem escolas 
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bilíngues ou a aderirem o Projeto bilíngue em suas rotinas diárias ainda 
tem dificuldades em encontrar profissionais que possuem formação 
voltada para o ensino da Língua Inglesa na Educação Infantil.

Sendo assim, o seguinte artigo tem como objetivo verificar se 
os atuais professores que atuam na Educação Infantil de Escolas Bilín-
gues ou com Projeto Bilíngue nos municípios de Niterói e São Gonçalo, 
possuem a formação acadêmica necessária que lhes forneça os recur-
sos básicos para atuarem neste segmento. Como forma de atingir este 
objetivo pretenderemos então tecer reflexões a partir da metodologia 
de pesquisa que se apropriará de nosso relato pessoal de experiência 
na área de estudo em questão, articulado a uma revisão bibliográfica 
sobre o assunto para, de posse desse material, possamos traçar em 
seguida um paralelo com a análise de um material recolhido através de 
questionários destinados a professores que atuam na Educação Infantil 
Bilíngue (ou em projeto bilíngue) em algumas escolas dos municípios 
de Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Além disso, faremos uma 
breve análise de algumas grades curriculares dos cursos de Letras/
Inglês, Letras Português/Inglês e Pedagogia de algumas universidades 
desses mesmos municípios, como forma de avaliar se há relação entre 
eles e se é de fato importante se apropriar das disciplinas pedagógicas 
que abordam o ensino na Educação Infantil e seu caráter pedagógico 
para o ensino da língua inglesa na Educação Infantil.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO DA LÍNGUA 
INGLESA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS DE 
NITERÓI E SÃO GONÇALO

Embora haja ainda algumas controvérsias em relação a profis-
são docente ser ou não uma profissão, muitos pesquisadores buscam 
definir a profissão docente e esclarecer a sua importância, e percebe-
mos que esta não é uma tarefa fácil. Mendes e Baccon (2015) apontam 
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que existem algumas perspectivas sobre o ser docente, de acordo com 
abordagem feita por cada pesquisador consultado. Essas abordagens 
são referentes desde a importância e compromisso político-social 
do profissional docente, passando pela questão da complexidade 
do ato de ensinar, passando pelo compromisso transformador e da 
construção do conhecimento, entre outras questões. Dentre todas as 
abordagens apresentadas, a que nos parece mais pertinente abordar 
aqui é a que traz o pesquisador Carlos Marcelo García e que Mendes e 
Baccon (2015) analisam ressaltando que:

De acordo com Marcelo (2009), a profissão docente 
é uma “profissão do conhecimento”, sendo que são o 
conhecimento e o saber que legitimam tal profissão. O 
trabalho docente é baseado no “compromisso em trans-
formar esse conhecimento em aprendizagens relevantes 
para os alunos” (p. 8). Nessa perspectiva, o professor é 
um profissional que trabalha com o conhecimento, e, 
para tanto, necessita ter compromisso com a aprendi-
zagem discente. Para Marcelo (2009), nos dias de hoje, 
ser professor se configura em compreender que tanto 
os alunos como o conhecimento transformam-se muito 
rapidamente, mais do que o que estávamos habituados, 
e para continuar respondendo adequadamente ao direi-
to discente de aprender é preciso que os professores se 
esforcem também para continuar aprendendo. Dito de 
outro modo, não é só a tarefa de ensinar aos alunos, de 
fazê-los aprender, mas também é necessário o esforço 
do professor para continuar aprendendo para poder 
ensinar (MENDES; BACCON, 2015, p. 2).

Partindo desta perspectiva, como pensar a profissão voltada 
para prática docente com a Educação Infantil de forma a adequar o 
ensino da Língua Inglesa como segunda língua nesta faixa etária de 
maneira satisfatória sem anular as necessidades que esta fase da vida 
exige? Como adequar o ensino da segunda língua neste contexto usan-
do como base a formação acadêmica? Talvez, por não haver nenhum 
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respaldo legislativo sobre o assunto, esse cenário ainda é considerado 
como novo na Educação do Brasil. Segundo Megale (2014, p. 2) “não 
há nenhuma lei nacional que embase este tipo de educação. Essa falta 
de regulamentação nacional faz com que a própria definição do que é 
uma escola bilíngue se torne um tema bastante controverso e repleto 
de mal-entendidos”. A autora continua apontando que:

Não há nem ao menos regulamentação para o ensino 
de línguas estrangeiras na educação infantil e no pri-
meiro ciclo do Ensino Fundamental. Os documentos 
destinados a estes níveis de ensino tratam somente do 
ensino da língua materna, assumida como o português. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental só tratam do ensino de língua estrangeira 
a partir do Ensino Fundamental 2, isto é, a partir do 6o 
ano (MEGALE, 2014, p. 2).

Esse descompasso entre a teoria e prática torna lento o pro-
cesso de atualização da formação dos professores para atender a 
demanda da nova modalidade de ensino que vem se verificando com 
o ensino bilíngue inserido na Educação Infantil.

A formação do professor deve abranger uma dimensão 
pessoal, a qual necessita estimular reflexão crítica e 
autonomia nos docentes, além de encontrar espaços 
de interação entre o pessoal e profissional para que os 
professores possam dar significado e sentido às suas vi-
vências. É com a construção do saber e do conhecimen-
to na formação que se constitui a identidade docente 
(NÓVOA, 1995 apud MENDES; BACCON, 2015, p. 4).

O profissional docente que se propõe a trabalhar com a primeira 
infância, se não tem a formação de base na área da Pedagogia precisa 
estar ciente de que deve buscar recursos que enriqueça o seu trabalho. 
Megale (2014, p. 3) comenta que “é indiscutível que o professor que 
atua na educação infantil bilíngue deve possuir a capacidade integral 
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para trabalhar e ensinar crianças pequenas. Desse modo, entende-se 
que a formação superior em pedagogia se faz imprescindível”. Devido 
a esta questão, temos observado que algumas instituições de ensino 
que aderiram ao ensino bilíngue buscam mais por professores for-
mados em Pedagogia e que possuem certificados de proficiência na 
Língua Inglesa ao invés de buscarem professores com formação em 
Letras, porém, na falta da primeira opção, acabam por aceitar a segun-
da opção desde que estes profissionais se comprometam em buscar 
capacitação extra em Cursos de Especialização voltados para Educação 
Infantil. Partindo desta premissa e para averiguar qual a importância 
de ambas as formações e como elas se relacionam, analisamos mais 
de uma dezena de grades curriculares de cursos universitários de 
Licenciatura em Pedagogia, em Letras Português/Inglês e em Letras-
-Inglês de 4 universidades, sendo uma estadual, uma federal e duas 
particulares, todas com Sede ou Polo nos municípios de Niterói e/
ou São Gonçalo, para averiguar a similaridade entre esses currículos 
que possa comprovar se o curso de Letras-Inglês possui subsídios su-
ficientes para se atender a faixa etária infantil, considerando que nem 
sempre há a obrigatoriedade de se possuir a formação em Pedagogia 
para se ministrar aulas de inglês para crianças.

Todos os materiais foram coletados diretamente nos sites das 
instituições de ensino que disponibilizam a grade curricular dos cursos 
para consulta e foram analisados os seguintes materiais:

• Faculdade de Formação de Professores da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (FFP – Uerj): 1 grade curricular 
do curso de Pedagogia1 e 1 grade curricular do curso de 
Letras Português-Inglês2, ambos na modalidade presencial.

1  Disponível em: http://www.ffp.uerj.br/index.php/39-ensino/graduacao/educa-
cao/68-disciplinas-educacao. Acesso em: 5 mar. 2020.
2  Disponível em: http://www.ementario.uerj.br/cursos/letras_portugues_ingles_
licenciatura_ffp.html. Acesso em: 5 mar. 2020.

http://www.ffp.uerj.br/index.php/39-ensino/graduacao/educacao/68-disciplinas-educacao
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• Instituto Superior Anísio Teixeira (Isat): 1 grade curricular 
do curso de Pedagogia3 e 1 grade curricular do curso de 
Letras Português-Inglês4, ambos na modalidade presencial.

• Universidade Federal Fluminense (UFF): 2 grades curri-
culares do curso de Pedagogia e 4 grades curriculares do 
curso de Letras Português-Inglês, todos na modalidade 
presencial5.

• Universidade Estácio de Sá (Unesa): 2 grades curriculares 
do curso de Pedagogia6 e 2 grades curriculares do curso de 
Letras-Inglês7, nas modalidades presencial e EAD.

Nas grades curriculares dos cursos de cada instituição encon-
tramos como destacado no quadro a seguir as seguintes correlações:

3  Disponível em: http://www.isat.edu.br/library/fluxograma/19.pdf. Acesso em: 5 
mar. 2020.
4  Disponível em: http://www.isat.edu.br/library/fluxograma/5.pdf. Acesso em: 5 
mar. 2020.
5  Disponível em: https://app.uff.br/iduff/consultaMatrizCurricular.uff. Acesso em: 
5 mar. 2020.
6  Disponível em: https://portal.estacio.br/graduacao/pedagogia. Acesso em: 5 mar. 
2020.
7  Disponível em: https://portal.estacio.br/graduacao/letras---ingl%C3%AAs. Acesso 
em: 5 mar. 2020.
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Instituição Disciplinas correlatas entre cursos de Pedagogia e Letras

FFP/Uerj

•	 Psicologia e Educação
•	 Filosofia e Educação
•	 Sociologia e Educação
•	 Políticas Públicas e Educação
•	 Didática

ISAT •	 Língua Brasileira de Sinais/Libras

UFF

•	 Organização da educação no brasil
•	 Didática
•	 Psicologia da educação
•	 Libras

Unesa

•	 Planejamento de carreira e sucesso profissional
•	 História da educação
•	 Fundamentos da educação
•	 Psicologia da educação
•	 Educação especial: inclusão e acessibilidade
•	 Políticas públicas da educação brasileira
•	 Tópicos em Libras: surdez e inclusão
•	 Educação ambiental

Quadro 1 – Correlações entre cursos das instituições consultadas.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao cruzar as informações contidas nas grades curriculares po-
demos perceber que as disciplinas que estão presentes nos dois cursos 
em cada instituição de ensino são as disciplinas pedagógicas mais 
genéricas, ou seja, as que abordam a educação de forma geral e mais 
ampla. Não há de fato nenhuma disciplina pedagógica que aborde 
especificamente a Educação Infantil nos cursos de Letras analisados. 
A instituição Isat foi a que menos apresentou disciplinas pedagógicas 
correlatas, mesmo que de forma genérica. Nas grades curriculares dos 
cursos de Letras das instituições Unesa e Isat ainda foram encontradas 
disciplinas relacionadas a Arte e Educação, mas é incerto dizer se estas 
disciplinas oferecem algum subsidio relacionado a Educação Infantil, 
por não termos avaliado as ementas de cada disciplina dos cursos.
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Quais seriam então as disciplinas do curso de Pedagogia que 
trazem esta bagagem voltada para o trato com a Educação Infantil e 
que podemos considerar como sendo fundamentais? Embora o curso 
de Pedagogia seja a princípio voltada para o trabalho com a Educação 
Infantil, o curso é mais abrangente do que se imagina, pois o profis-
sional formado pode atuar em diversas áreas de conhecimento e não 
só o meio Educacional. Desta forma algumas disciplinas são especi-
ficamente voltadas para o estudo do sujeito da Educação Infantil: a 
criança. Essas disciplinas traçam uma serie de discussões e reflexões 
que abordam desde o desenvolvimento cognitivo, o da linguagem, o 
comportamental, a sua relação com o meio, consigo e com o outro 
etc. A partir dessas reflexões, o indivíduo formado em Pedagogia cons-
trói para si conhecimento básico fundamental para entender esses 
sujeitos que, posteriormente, junto consigo construirão relações de 
ensino-aprendizagem, respeito, afeto. Analisando os cursos de Peda-
gogia destas mesmas instituições, podemos considerar as seguintes 
disciplinas pedagógicas listadas no quarto a seguir que dizem respeito 
a aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo voltado para a Educa-
ção Infantil, prioritariamente:
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Instituição Disciplina

FFP/Uerj

•	 Educação, Artes e Ludicidade I, II e III
•	 Psicologia e Educação I e II
•	 Educação Infantil I e II
•	 Educação Especial

Isat

•	 Psicologia da Educação
•	 Criança e Linguagem
•	 Fundamentos da Educação Infantil
•	 Creche e Pré-Escola
•	 Arte na Educação Infantil
•	 Criança e Estudo da Natureza
•	 Raciocínio Lógico na Criança
•	 Estrutura e Funcionamento da Educação Infantil
•	 Oficinas Pedagógicas par a Educação Infantil
•	 Literatura Infantil

UFF
•	 Psicologia da educação I e II
•	 Educação Infantil I e II
•	 Educação Especial

Unesa

•	 Educação especial
•	 Psicologia da educação
•	 Neurociência cognitiva
•	 Conteúdo e metodologia da Educação Infantil
•	 Fundamentos da infância

Quadro 2 – Disciplinas pedagógicas que dizem respeito a aprendizagem e ao 
desenvolvimento cognitivo voltado para a Educação Infantil. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Referente a criança e as relações entre a infância e a educação, 
o professor e pensador John Holt (2006) ao refletir sobre as metáforas 
enganosas da educação e a natureza da aprendizagem nos fala também 
sobre como as crianças enfrentam o mundo, as dificuldades que as 
cercam e “como as crianças aprendem sem serem ensinadas”. Nessas 
reflexões Holt (2006, p. 172) enfatiza que
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A razão pela qual o ensino, no sentido convencional da 
palavra – dizer coisas às crianças –, é impossível é o fato 
de que não podemos saber qual o estado da mente de 
uma criança. Ela não dispõe de palavras para nos falar. 
Todos nós sabemos mais do que podemos contar. E eu 
não quero com isso dizer “mais do que temos tempo de 
contar”, mas sim mais do que podemos pôr em palavras. 
E isso é cem vezes mais verdadeiro no caso de uma 
criança. Crianças têm muitas compreensões que não 
são capazes de verbalizar. E têm também muitas más 
compreensões sobre as quais não são capazes de falar.

Considerando estas reflexões podemos deduzir que se somos 
assim mediadores nesse universo que por vezes é tão oculto e incerto, 
cabe-nos decerto estamos preparados para isso. E mediante a esta re-
alidade Megale (2014) ressalta que recursos extras são utilizados para 
suprir a demanda por essa formação específica que cresce a cada ano 
através da criação de Cursos de Especialização ou de Extensão voltados 
para Educação e/ou Desenvolvimento Infantil

Para suprir essa lacuna existente na formação de professo-
res para contextos de educação bilíngue surgem, embora 
a passos lentos, cursos de extensão e de pós-graduação 
no Brasil que assumem a função de formar esses profis-
sionais, uma vez que os cursos de graduação parecem 
ignorar a crescente demanda por professores capacitados 
para atuar em escolas bilíngues (MEGALE, 2014, p. 4).

Assim, os profissionais docentes vão buscando recursos e sub-
sídios que lhe oferecerão o material necessário para acompanharem 
as mudanças educacionais em vigor.
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ANALISANDO OS DADOS: A PRÁTICA NOS MUNICÍPIOS DE 
NITERÓI E SÃO GONÇALO

Quando ingressamos na Educação Infantil Bilingue no municí-
pio de Niterói, estávamos com formação prévia em curso de Pedagogia 
e formação na Língua Inglesa por curso avançado de inglês apenas. 
Na referida ocasião, a oito anos atrás, uma escola de imersão na Lín-
gua Inglesa desde a tenra idade parecia novidade. Por ter formação 
em Pedagogia, não vivenciamos grandes dificuldades em questões 
pedagógicas para lidar com os alunos. O desafio maior no início, ao 
trabalhar com crianças de um ano e meio de idade era se adequar a 
Língua Inglesa e a rotina de imersão total na segunda língua. Porém 
com o tempo, pudemos perceber que os profissionais formados em 
Letras e com conhecimento pouco aprofundado das questões peda-
gógicas da Educação Infantil apresentavam dificuldades contrarias as 
nossas: tinham desenvoltura com o uso da Língua Inglesa, mas tinham 
dificuldades para adequar a didática a faixa etária da Educação Infantil. 
Muitos recorriam a formação complementar para suprir tanto as ne-
cessidades em sala de aula, quanto as exigências da instituição a qual 
prestavam serviço.

Desta forma, muitas reflexões em torno destas questões nos 
mobilizaram e para também entender melhor esse processo, deci-
dimos por ingressar novamente na universidade para experienciar o 
Curso de Letras-Inglês para assim compreender e analisar a formação 
do professor de Língua Inglesa e o cenário de onde ele provém antes 
de se predispor a atuar no ensino bilíngue da Educação Infantil. A 
oportunidade de vivenciar através da formação os dois cursos nos pos-
sibilitou perceber com mais clareza onde eles se encontram e em que 
momento se desencontram, quando discutimos a questão da Educação 
Infantil. Para complementar e enriquecer esta reflexão conhecendo 
também a percepção de outros profissionais da área, entrevistamos 7 
outros profissionais que atualmente são professores de Língua Inglesa, 
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trabalham com a Educação Infantil e atuam em escolas provenientes 
dos municípios de Niterói e São Gonçalo. Buscamos enfatizar nas en-
trevistas principalmente, o tempo de serviço dos profissionais no seg-
mento da Educação Infantil, suas respectivas formações acadêmicas e 
se consideravam importantes possuir uma base acadêmica pedagógica 
que os auxiliassem a melhorar a sua prática, entre outros fatores. A 
seguir, expomos os principais pontos ressaltados nas entrevistas:

Gráfico 1 – Municípios em que professores atuam. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

No munícipio de Niterói, que pudemos perceber, é onde se con-
centra a maior parte das professoras entrevistadas e é onde há também 
o maior número de escolas auto intituladas bilíngues, tendo a Língua 
Inglesa como segunda língua. Não nos foi possível ter uma estimativa 
precisa, mas em pesquisa realizada através do site Google8 encontramos 
mais de 40 escolas bilíngues, sendo uma escola pública e as demais, par-
ticulares. No município de São Gonçalo, esse número, segundo pesquisa 
básica realizada no site de busca9, cai para menos de dez unidades.

8  Escolas Bilíngues em Niterói. Disponível em: encurtador.com.br/nyHJP. Acesso 
em: 27 abr. 2020.
9  Escolas Bilíngues em SG. Disponível em: encurtador.com.br/bfqw3. Acesso em: 27 
abr. 2020.
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Gráfico 2 – Tempo de atuação com ensino bilíngue (Português e Inglês).
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Embora pouco mais de ¼ das entrevistadas tenham relatado 
que trabalham no segmento da Educação Infantil por mais de 6 anos, 
percebemos que a formação delas são direcionadas mais para o curso 
de Letras-Inglês do que a formação em Pedagogia, como demostrado 
no gráfico abaixo:

Gráfico 3 – Formação acadêmica dos professores. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando questionadas sobre a formação acadêmica, a maior 
parcela das entrevistadas relata ter formação somente em Letras, po-
rém mais de 70% delas concordam que as disciplinas pedagógicas do 
curso de Pedagogia são importantes e podem sim oferecer um subsídio 
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que as auxiliariam em sua prática em sala de aula, ensinando a Língua 
Inglesa para crianças. Isso nos mostra que há um despertamento des-
sas profissionais para o fato de que a formação acadêmica especifica 
enriqueceriam, por consequência, a prática docente.

Faria e Sabota (2019) ao analisarem os Diretrizes Curriculares 
Nacionais e compararem os cursos de Pedagogia e Letras, ressaltam que

o papel do curso de Pedagogia é formar o docente 
como profissional responsável para atuar com alunos 
da Educação Infantil, primeiro ao quinto ano e matérias 
pedagógicas para formação docente, proporcionando 
instrução didático pedagógica para lidar com contextos 
monolíngues (FARIA; SABOTA, 2019, p. 254).

Por outro lado, o curso de Letras tem a característica de ser um 
curso que atende a múltiplas demandas num tempo de curso muito 
curto de formação – 4 anos – para desenvolver as competências ne-
cessárias, na maioria dos cursos de Letras, em duas línguas, sendo a 
língua materna e a segunda língua. Dessa forma como enfatizam Faria 
e Sabota (2019, p. 10), “o preparo profissional, como vemos, é extenso 
e difícil de ser coberto em quatro anos, tempo recomendado para que 
as licenciaturas sejam completadas”.

Gráfico 4 – Aferição da eficácia das disciplinas pedagógicas nos cursos de Letras 
para a oferta do ensino da Língua Inglesa na Educação Infantil.
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Avaliando este cenário, podemos perceber claramente que o 
profissional da área de Letras que se dispõe a ingressar neste seguimen-
to de ensino bilíngue encontrará muitos desafios a enfrentar em sua 
trajetória para conseguir oferecer um serviço de qualidade, atendendo 
as demandas do mercado educacional voltado para esta área. Profes-
sores já formados ou não que já despertaram para essa necessidade 
terão que obrigatoriamente lançar mão de formação complementar 
para desenvolverem a flexibilidade e criatividade necessárias para 
atuarem na Educação de maneira satisfatória e enriquecedora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando avaliamos o cenário atual da formação dos professores 
de Inglês, podemos perceber que existe uma distância entre a forma-
ção e a prática que esses professores irão enfrentar, principalmente se 
buscarem ingressar na Educação Infantil devido a demanda que cresce 
a cada dia da educação bilíngue, em diferentes modalidades, como já 
ressaltamos aqui, seja em escolas internacionais, escolas bilingues ou 
escolas que adotam projetos bilíngues.

Este tema em questão embora pouco pesquisado em profun-
didade nos mostra que mais pesquisas sobre o assunto precisam ser 
feitas para situarmos de maneira mais consistente essa modalidade de 
ensino em nosso cenário estadual, regional e nacional. Este pequeno 
recorte buscando compreender como vem se desenvolvendo esta 
modalidade de ensino na Educação Infantil nos municípios de Niterói 
e São Gonçalo é uma pesquisa inicial, que merece ser esmiuçado com 
mais cuidado e olhar crítico em diferentes perspectivas, para avaliar-
mos a qualidade do ensino bilingue desde a formação acadêmica de 
seus professores até o resultado final que seria o desenvolvimento 
destes alunos tanto na língua materna quanto na segunda língua.
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Um olhar inicial com uma perspectiva voltada para a formação 
dos professores de Inglês vem nos mostrando que ainda há desconhe-
cimento sobre o que de fato seria esta educação bilíngue e como os 
profissionais e as escolas devem se preparar para esta realidade, mas 
nossa pesquisa também mostrou que há um princípio de conscientiza-
ção dos profissionais docentes para se desenvolver formas de se pre-
parar para atuar com a Educação Infantil, entendendo as necessidades 
que a primeira infância exige. Cabe-nos agora persistir e buscar novos 
subsídios para complementar a nossa formação e lutar pela qualidade 
do ensino de formação dos profissionais docentes.
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RESUMO
Esta comunicação oral tem como problema a seguinte questão: Existe algu-
ma definição concreta sobre a identidade docente na contemporaneidade? 
O século XXI vem apresentando um cabedal de complexidades em todas as 
suas dimensões, onde a incerteza é a marca das situações que se apresen-
tam, exigindo do mundo a busca de caminhos para entender esse cenário 
desafiante. Nessa complexidade, o conceito de identidade sofre deslocamen-
tos e isso tem colocado em tensão as identidades e, portanto, a identidade 
docente não está isenta dessa tensão. A partir disso, colocamos em evidência 
a formação docente e sua problematização. Para tal proposição, objetivamos 
apresentar uma articulação entre o artigo Formação Docente: um projeto 
Impossível de Alice Casimiro Lopes e Verônica Borges (2015) em diálogo com 
o conceito de identidade de Stuart Hall (2006). A metodologia utilizada é a 
revisão de literatura. Além das autoras já apresentadas, utilizaremos como 
referencial teórico Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985).
Palavras-chave: Contemporaneidade. Identidade Docente. Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

Pensar na identidade na contemporaneidade nos leva a ponde-
rar muitos aspectos, que, apontam para muitas perguntas e nenhuma 
resposta única. As sociedades se complexificaram e, por conseguinte, 
as tensões, dúvidas e demandas sociais também vêm demonstrando 
um pouco as dimensões dessa complexidade.

Por conseguinte, a docência também se percebe dentro desse 
contexto, e de tal forma, nos exige e nos exigirá repensares e ações 
incessantes para que nos posicionemos.

Em seu artigo Formação Docente: um projeto impossível, Lopes 
e Borges (2015) nos deixam inicialmente impactados com tal afirmativa 
presente no título do artigo, mas que no avanço da leitura nos abrem 
uma perspectiva de análise derridiana, alimentando uma resistência 
política e ética diante de tantos dilemas da profissão docente. Sobre 
isso que começaremos a dialogar e trazendo ainda algumas contribui-
ções de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985).

A presença da mudança e sua importância na atualidade é a 
tônica da abertura do discurso das autoras, não isentando o campo 
educacional, mais precisamente, o curricular. Mas não se trata, no 
entanto, de uma mudança qualquer, mas sim de uma postura episte-
mológica e ideológica para discutir a docência e seu compromisso de 
mudança social.

Dentro da perspectiva pós-estrutural, as articulações e discur-
sos têm uma importância fundamental, sendo a contingência uma 
marca constante, já que o social é visto como um sistema aberto e não 
dado aprioristicamente.

A universalidade, os conceitos se alteram e tornam-se elemen-
tos que se reconfiguram na medida em que o social e as articulações 
que aí se colocam vão criando outras produções de sentido.
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O campo curricular também está imerso nessas (in)definições, 
tendo a linguagem como um ponto importante nesse debate, que tem 
por destaque mais uma vez, a sociedade e a produção de sentidos.

É nesse cenário que as autoras do artigo analisado e referenda-
do no início da exposição dessa comunicação nos desafiam a investigar 
a política curricular para formação de professores como um projeto do 
impossível.

O inacabamento da profissionalização docente ao mesmo 
tempo em que é um alento na busca constante por aprimoramentos, 
nos mostra a impossibilidade de uma finalização, o que para muitos, 
gera desconforto, especialmente pela composição de discursos que 
insistem em nos moldar.

Bem sabemos que a instabilidade social, os movimentos 
produzidos no cotidiano, a heterogeneidade humana e tantos outros 
símbolos confirmam a impossibilidade de fechamento e acabamento. 
Esses mesmos discursos emoldurantes, que insistem em se fazerem 
hegemônicos são desestabilizados assim que compreendemos as 
finitudes e as falsas evocações que não se sustentam na prática do 
cotidiano e transitoriedade da vida.

Discursos que alimentam um endeusamento do sujeito pro-
fessor, como um ser nato, naturalmente vocacionado para tal tarefa, 
nos confirmam o quanto precisamos discutir, elaborar uma crítica das 
representações que se escondem nesse viés ideológico. A discussão é 
sobre a sua profissionalização; uma ação que se articula com o proces-
so formativo.

É preciso que se analisem os discursos considerados oficiais e 
aceitos pela sociedade para que não haja um deslocamento de senti-
dos e esvaziamento do conteúdo necessário ao debate proposto.

Mesmo que caiamos na armadilha de alguns termos aprioris-
ticamente definidos pela sociedade, precisamos relutar e asseverar o 
quão é importante colocarmos no palco da discussão, alimentando a 
importância da afirmação para com a formação docente e a identidade 
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que o constitui enquanto profissional. Identidade esta que não se co-
loca apartada da dimensão humana desse mesmo sujeito em análise.

A política curricular e o docente são tidos como os únicos e 
promissores salvacionistas na busca por uma sociedade mais justa. 
As autoras buscam desmontar essa ideia, problematizando princípios 
universalizantes, utilizando o conceito de desconstrução de Derrida.

Nessa desconstrução, ficam expostas as lutas político-discursi-
vas ocultas nos significantes de currículo, professor, formação, sujeito 
educador, trabalhador, profissional e docência, valorizando a possibi-
lidade da dispersão e do particular, de forma contingencial, precária e 
provisória de toda a sedimentação que se busca fixar.

Nesse sentido, a linguagem vai marcando essa precariedade de 
sentidos através de atos de poder, marcando as práticas hegemônicas. 
Vemos então aí, que o currículo vai sendo constituído também nessa 
relação indissociável entre o social e a linguagem.

As autoras nos convidam a pensar como a formação docente 
pode ser voltada numa perspectiva de mudança social, sem um regis-
tro teleológico. Essa é uma questão desafiante diante da complexidade 
do mundo contemporâneo.

E numa perspectiva de formação que nunca abarcará as ne-
cessidades do sujeito professor, bem como, não terá condições – por 
essa mesma condição de inacabamento – de seguir o planejamento 
como programação à priori. Eis aí uma questão a ser refletida e dada 
ao fracasso.

O mesmo acontece com a definição da identidade docente que 
também se esvai, na medida que é uma tarefa do impossível e dada a 
equívocos.

São projetos que têm a pretensão apenas de modificar o 
comportamento do sujeito, traçando através de um discurso “único 
e totalizante”, o ideal do bom professor, da melhor formação...Seria o 
bom, o melhor pra quem ou para o quê? Para um seleto grupo que não 
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está preocupado com as mudanças estruturais, onde haja a reflexão 
crítica e a participação popular engajada nessa mudança.

É um projeto impossível de acontecer porque não há a emanci-
pação e autonomia duradouras no sentido modelar e nem tão pouco, 
um projeto que dê conta da totalidade.

No projeto identitário que vigorou fortemente nos anos ses-
senta do século XX no Brasil, a autoridade e autonomia docente faziam 
parte de um discurso fechado, onde a vocação era um ponto inques-
tionável, trazendo em seu bojo a ideia também de missão. Essa ideia 
provinha tanto de um discurso pedagógico religioso quanto de um 
discurso pedagógico estatal. Toda essa racionalidade esfumaçava ou 
até mesmo apagava as fragilidades, dificuldades, contradições e ambi-
guidades da profissão e identidade docente. Ainda percebemos rastros 
dessa racionalidade. Contudo, a profissionalidade docente pós-1964, 
vem disputando outros sentidos através dos significantes profissional/
vocacional vão formando cadeias de equivalência, e assim, acirrando 
essa disputa.

Por exemplo, o significante agente de mudança dado nas dispu-
tas de sentidos para o decente nos anos 80 do século XX, apresentava 
uma conotação voltada para a profissionalização docente, a justiça 
social. Já nos anos 90 também no século XX, esse mesmo significante 
retorna ao palco de disputas, mas já acenando para a responsabili-
zação docente pela mudança social. É interessante como as autoras 
nos trazem essa problematização, colocando o deslocamento desse 
significante e deixam claro que esse deslocamento é fruto das articu-
lações que vão acontecendo na produção dos sentidos, marcada pelas 
relações entre linguagem e poder.

Então, as autoras nos fazem perceber a impossibilidade da 
formação docente como um fim em si mesma, pois, assim como ou-
tros processos, está marcada pela desestabilização das posições dos 
sujeitos, pois que sua natureza é inconclusa, porém incessante.
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OBJETIVOS

Apresentar uma articulação entre o artigo Formação Docente: 
um projeto Impossível de Alice Casimiro Lopes e Verônica Borges (2015) 
em diálogo com as ideias de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Utilizaremos 
como referencial o artigo Formação Docente: um projeto impossível 
de Alice Casimiro Lopes e Verônica Borges (2015) em diálogo com as 
ideias de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe.

DISCUSSÃO

Transitando ao longo das décadas, cada vez mais colocamos 
na roda da discussão o problema inicial da nossa comunicação: Existe 
alguma definição concreta sobre a identidade docente na contempo-
raneidade? Diante de tal questionamento, nos debruçamos mais uma 
vez com o artigo em destaque e com outros teóricos que nos ajudarão 
na compreensão da importância dessa temática.

Estamos despidos de qualquer conceito ou elemento que pos-
sa ser identificado como Identidade. Ela é móvel e essa mobilidade é 
um vir a ser constante. O que era ontem, já não é hoje e nunca será 
amanhã. Essa definição nunca existirá. A contingência é a marca que 
melhor caracteriza a Contemporaneidade e a tudo que a compõe, 
inclusive a Identidade Docente.

Diante dessa proposição, Laclau afirma que o que existe 
efetivamente é um complexo social formado por uma infinitude de 
identidades, constituídas a partir de relações discursivas antagônicas, 
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distintas do mero antagonismo de classe, que, segundo sua análise, 
tem lócus particular e não um a priori universal neste intrincado jogo.

Como cada indivíduo é único, definições genéricas não cabem, 
pois estão sujeitas a própria individualidade, tempo-espaço e contexto 
histórico. Segundo Laclau e Mouffe (1985), há a impossibilidade da 
constituição das mesmas.

Toda identidade é formada por uma articulação discursiva que 
acontece a partir da sua própria constituição antagônica. Entre um 
afirmar-se e um negar-se, ou seja, um discurso que nega e outro que 
afirma. Uma tensão constante, numa batalha de forças ideológicas, 
pairando a ameaça sobre a existência de todos os elementos que 
constituem cada um dos discursos.

Para Laclau, o discurso deve ser entendido como uma catego-
ria que une palavras e ações, que tem natureza material e simbólica 
simultaneamente, porque o material não existe separado de sua signi-
ficação. Discurso é prática – daí a ideia de prática discursiva – uma vez 
que quaisquer ações empreendidas por sujeitos, identidades e grupos 
sociais são ações de significação (OLIVEIRA; LOPES, 2011, p. 31).

Por isso é importante e necessário o estudo da discursividade na 
análise que fizermos sobre a Identidade e seus elementos constitutivos.

Nesse enfoque discursivo e pós-estrutural é fundamental a 
desconstrução de uma visão linear, pois o que deve nos mover para 
pensar é a suspeição daquilo que parece naturalizado e dado à priori. 
Para que possamos problematizar, as narrativas dadas como definitivas 
precisam ser valorizadas num sentido oposto a esse. Nesse sentido, 
o pós-fundacionalismo fortalece o caráter contingencial, precário 
e provisório de toda a sedimentação. Não é negar a necessidade de 
momentos de fixação, mas não esquecer que esses momentos são 
possibilitados através de articulações de práticas hegemônicas, onde 
estão presentes os processos de linguagem. Por isso, no campo cur-
ricular, a linguagem é indissociável do social e assim, percebemos a 
transitoriedade dessas sedimentações, fixações que nunca são dadas. 
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Portanto, discutir a formação docente nessa perspectiva, nos desamar-
ram de molduras e conceitos pré-concebidos nos fazendo olhar para 
uma realidade inapreensível na sua totalidade, onde as disputas de 
sentidos estão presentes, tentando “fechar” esse social.

O discurso atual em relação à formação docente nos propõe 
uma racionalidade técnica e a aplicação de conhecimentos como 
únicos e suficientes pontos para uma atuação exitosa e, consequente-
mente, uma escola mais eficiente, alunos mais bem formados, enfim, 
um país agigantado em seu progresso e quite com as dificuldades 
e por que não dizer, desigualdades educacionais e sociais. Como se 
tendo bons professores que executem da mesma forma certas etapas 
e receitas, tudo estará resolvido e ainda em melhor estado em que nos 
encontramos. Como se a racionalidade técnica fosse o remédio para 
todos os nossos males.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da proposta por nós apresentada, concordamos que a 
possibilidade de definirmos uma identidade docente fixada, única e 
definitiva é impossível diante da dinâmica contingencial, que é da or-
dem do imprevisível. Os sentidos para esse significante dentro da pers-
pectiva pós-estrutural se colocam por força de articulações e disputas 
que se dão incessantemente no jogo político das relações de poder. 
Contudo, também convergimos no sentido de que a impossibilidade 
está na decisão de um modelo único, mas não na impossibilidade de 
pensar projetos em que o professor possa agir na possibilidade de suas 
ações com base nos espaços-tempo por onde atua.

Ter parâmetros, que por vezes são necessários e importantes, 
não significa estabelecer uma concretude, mas sim, ter clareza que 
mesmo com algumas diretrizes, nada está acabado, mas ao contrário, 
em constante mudança. E, essas mudanças, devem estar em conso-
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nância com a pluralidade e diversidade de contextos para serem aten-
didas por esse profissional, sem uma forma, um modelo rígido que 
desqualifique, inviabilize as diferenças que porventura aí possam estar.

A complexidade da atualidade cada vez mais nos confirma o 
que estamos colocando aqui em nosso artigo, pois os processos identi-
tários vão se transformando e se subjetivando mediante as circunstân-
cias que vão sendo desenhadas por esses processos.

A carreira docente é uma das que mais exemplifica o que es-
tamos discutindo nesse momento. A mudança e a efemeridade fazem 
parte do cotidiano de quem é o professor, dizendo-nos assim que esse 
profissional está em constante transformação sem que possamos defi-
nir uma única característica previamente dada.

Isso nos traz a afirmativa de que nada é durável para sempre 
e que estamos imersos num jogo de articulações políticas e jogos de 
poder que a todo o tempo produzem discursos, cujos os sentidos são 
incontroláveis. Esses sentidos são marcados pela contingência e é nela 
que realizamos as tentativas de fixação de sentidos, mas sempre de for-
ma precária, provisória, parcial, pois o que chamamos de “realidade” 
é inapreensível em sua totalidade. E é nessas condições e na ausência 
das certezas, que a potência de provocar fluxos contínuos de sentidos 
são acionados. Esses fluxos vão nos permitindo colocar sob suspeita 
o que parece natural, o que parece acabado, pois a “realidade” vai se 
dando e não dada aprioristicamente.

Portanto, definir um modelo fechado do bom professor/ da 
boa professora, não abarca a totalidade de professores/professoras. 
Isso é da ordem da impossibilidade, pois atravessam aí cotidianos, 
valores, experiências e uma infinidade de caracteres e situações 
incalculáveis, diferentes, potentes.

Ao invés de afirmar identidade, seria mais cabível dizer identida-
des que nos habitam, processos de subjetivação que nos visitam e que 
conosco dialogam e agem em cada contexto social, político e cultural 
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e que daí nos convocam nessa cotidianidade. Uma cotidianidade que 
nunca se repete, mas que nos possibilita sermos agentes de mudança 
sempre, mas nunca com receitas prontas ou molduras únicas.

A contemporaneidade cada vez mais nos instiga a reafirmar que 
nada está acabado, definido e que traçar um perfil docente à priori é o 
mesmo que demarcar algo/alguém que está em constante metamorfose.

A cada dia, a cada momento, uma nova realidade incorporará 
diferentes elementos ao “eu” profissional do professor, dando caracte-
rísticas cada vez mais distintas. O professor em início de carreira tem 
um formato que não mais se adequa num futuro à posteriori. Essa 
exemplificação é apenas um detalhe desse movimento de transmuta-
ção, ao qual o conceito de identidade se faz pertencente.

Trazer essa discussão para o hoje é refletir sobre o sentido e o 
significado que damos ao nosso papel profissional e a construção de 
políticas públicas que o redimensionem perante à sociedade.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo socializar as ações de formação continuada 
docente desenvolvidas pelo Grupo de Currículo do Ensino Fundamental 
(Gcef) na Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana no ano 
de 2020 com as/os professoras/es dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 
Tomando como referência o formato de um relato de experiência, apre-
sentamos os encontros de Atividade Complementar (AC) Formativas e os 
eventos desenvolvidos durante o ano que buscaram dar conta da formação 
permanente de professoras/es no que concerne às discussões sobre o 
currículo levando em consideração o contexto pandêmico. Apoiamo-nos 
em Nóvoa (2002, 2009, 2011) ao discutir formação de professores e na con-
cepção de autonomia docente de Freire (1996). Constatamos que as ações 
desenvolvidas possibilitaram um espaço de partilha de experiências e a 
ampliação do processo de formação docente ao dialogar sobre temáticas 
emergentes como proposta curricular local, educação como compromisso 
político, intolerância religiosa, direitos humanos e educação antirracista, 
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bem como a participação em eventos virtuais com temáticas de autoria 
docente e trajetórias curriculares em movimento.
Palavras-chave: Formação Continuada. Ações na Pandemia. Experiências 
Formativas.

INTRODUÇÃO

A formação continuada de professoras/es dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação de Feira 
de Santana é conduzida pelo Departamento de Ensino da Secretaria 
Municipal de Educação (Seduc) e mediada pelo Grupo de Currículo do 
Ensino Fundamental (Gcef). Este grupo, composto em 2010, teve ini-
cialmente a função de organizar a elaboração e o acompanhamento da 
Proposta Curricular do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal 
de Educação de Feira de Santana. Atualmente, o Gcef acrescenta, além 
deste objetivo, a tarefa de possibilitar discussões acerca do currículo 
ao fundamentar e ampliar os debates pedagógicos que estão presentes 
no cotidiano escolar. O Gcef é composto por coordenações específicas 
organizadas por componentes curriculares da Matriz Curricular e coor-
denações ligadas às modalidades e temáticas como Educação Especial, 
Educação Quilombola e Educação Ambiental.

Desde o ano 2018, o Gcef realiza encontros mensais de AC 
Formativa com as/os professoras/es da Rede Pública Municipal de 
Educação de Feira de Santana. No ano de 2018, o objetivo principal 
foi a construção coletivo-colaborativa dos Cadernos de Objetivos de 
Aprendizagem (COA) com alicerce na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e em 2019 os temas contemplados foram direcionados para 
a organização do planejamento pedagógico no espaço escolar, con-
siderando os COAs de cada componente curricular e as Modalidades 
Organizativas. Ainda, algumas coordenações específicas estavam em 
processo de finalização da escrita da Proposta Curricular.
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O planejamento para as ações formativas em 2020 levou 
em consideração uma escuta realizada com as/os professoras/es no 
ano anterior que indicaram temáticas para serem aprofundadas nos 
encontros. No entanto, após a primeira AC Formativa de 2020, em 
março, houve a suspensão das atividades por conta da necessidade 
de distanciamento social em estado de pandemia e o planejamento 
da formação continuada precisou ser reanalisado levando em consi-
deração a nova situação formativa que se desenhava. Neste contexto, 
o Gcef sentiu a necessidade de se reorganizar e pensar em caminhos 
possíveis para a permanência dos encontros de formação continuada 
sem desconsiderar as contribuições das/os professoras/es, já que o 
reconhecimento dessa colaboração entre pares é um dos pilares para 
o trabalho desenvolvido pelo grupo.

É este cenário que estamos apresentando neste estudo, bus-
cando socializar as ações de formação continuada desenvolvidas pelo 
Gcef na Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana du-
rante o contexto pandêmico. Neste formato de relato de experiência 
desejamos dialogar sobre as práticas formativas vividas nesse ano atí-
pico, apresentando as concepções assumidas pelo grupo e as possíveis 
contribuições para a formação de professoras/es.

OS CAMINHOS TRILHADOS: EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO

A formação continuada de professoras/es requer o entendimento 
do campo de trabalho como espaço de formação, é neste cotidiano es-
colar que vamos construindo nossa identidade profissional. Para Nóvoa 
(2002), este movimento é pautado em ações reflexivas sobre o trabalho 
docente e a constante (re)construção da identidade profissional. Nóvoa 
(2009) ainda defende a formação baseada na escola, construída dentro 
da profissão docente com a articulação dos elementos científicos, peda-
gógicos e técnicos ancorados na figura da/o professora/or.
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É pensando neste profissional que assumimos como ponto 
basilar das ações formativas do Gcef o diálogo entre os pares num 
processo significativo de colaboração. Ao possibilitar as ações colabo-
rativas vividas na formação continuada reconhecemos um processo 
formativo tecido por diferentes pessoas em diversos espaços e tempos 
que se unem numa relação de interdependência. Nesta conjuntura, 
Nóvoa (2002) ratifica a importância de

Que se caminhe no sentido de promover a organização 
de espaços de aprendizagem inter-pares, de troca e de 
partilha. Não se trata, apenas, de uma simples colabora-
ção, mas da possibilidade de inscrever os princípios de 
colectivo e de colegialidade na cultura profissional dos 
professores (NÓVOA, 2002, p. 26, grifo do autor).

Nóvoa (2011) baseado em Albert Jacquard reforça esta dis-
cussão afirmando que “nós somos as ligações que tecemos” (NÓVOA, 
2011, p. 70). É nessa tessitura que o autor sinaliza para a organização 
de dispositivos de parcerias que envolvam todos os sujeitos escola-
res, ou seja, a organização de comunidades de aprendizagem que 
fortaleçam a escola como espaço de experiência e de reflexão sobre a 
prática pedagógica. Neste sentido, as ações formativas desenvolvidas 
pelo Gcef podem ser entendidas como movimentos que intencionam 
constituir uma rede de aprendizagem docente.

Como proposta de formação, Nóvoa (2011) aponta um sis-
tema que se baseia em ações articuladas entre os profissionais, na 
dedicação, no compromisso e na persistência em resolver os desafios 
presentes na escola. Deste modo, a formação se baseia num processo 
investigativo que parte do trabalho docente, do cotidiano escolar e das 
práticas pedagógicas experienciadas nos diversos cenários educativos. 
Este trabalho articulado indica o desenvolvimento de culturas colabo-
rativas e de parcerias que se estabelecem como um movimento que 
potencializa a aprendizagem docente e o seu desenvolvimento profis-
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sional. Portanto “[...] os professores são, ao mesmo tempo, objectos e 
sujeitos da formação. É no trabalho individual e colectivo de reflexão 
que eles encontrarão os meios necessários ao seu desenvolvimento 
profissional” (NÓVOA, 2002, p. 22).

Ao reconhecer estes elementos apresentados por Nóvoa (2002, 
2009, 2011) assumimos uma concepção de formação continuada que 
acolhe os desafios apontados pela/o professora/or e busca possibi-
litar momentos de reflexão e análise construindo assim uma cultura 
colaborativa de troca de experiências e saberes. Foi nesse movimento 
que o planejamento das ACs Formativas de 2020 e dos eventos foram 
engendrados, levando em conta as considerações pontuadas pelas/os 
professoras/es participantes dos encontros em 2019.

A formação de 2020 foi inaugurada com a Jornada Pedagógi-
ca para as/os professoras/es com o tema “Pensamento decolonial e 
aspectos socioemocionais na escola: experiências e perspectivas cur-
riculares”. Este evento teve como objetivo estabelecer uma discussão 
sobre como o pensamento decolonial pode contribuir com nossa prá-
tica pedagógica, aliado ao diálogo com as questões socioemocionais. 
Especificamente para os Anos Finais, ainda apresentamos o Plano de 
Formação de 2020.

A primeira AC Formativa teve como objetivo a discussão sobre a 
concepção das Propostas Curriculares publicadas e as que estavam em 
andamento. Além disso divulgamos a realização de rodas de conversa 
com temáticas indicadas pelas/os professoras/es, a organização de labo-
ratórios formativos para a produção de material didático, a participação 
em eventos locais e a realização de evento próprio do grupo, o II Encon-
tro Docente sobre Currículo Escolar do Ensino Fundamental (Endoce).

Após este encontro presencial, houve a orientação para a 
suspensão das ACs Formativas por conta da determinação do distan-
ciamento social provocado pela pandemia do coronavírus (covid-19). 
Com este encaminhamento, o Gcef redefiniu o seu planejamento 
analisando as possibilidades de encontros virtuais síncronos por meio 
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de uma ferramenta de videoconferência on-line. Dessa forma, fomos 
convidados a (re)pensar caminhos possíveis nos cenários educativos 
voltados para a ação-reflexão-ação no exercício de uma pedagogia da 
autonomia (FREIRE, 1996), aliando teoria e prática na formação do-
cente. Corroborando com essa perspectiva, a proposição era manter 
as redes colaborativas (NÓVOA, 2002) já instituídas desde o ano de 
2018, reconhecendo as potencialidades que o novo contexto forma-
tivo impulsionava para as ACs Formativas, além da necessidade de 
continuidade no contato entre os pares.

Com este pensamento, a primeira AC formativa no formato 
virtual foi um webinar, que teve como tema a continuidade das for-
mações e esse olhar para a educação como compromisso político. As 
convidadas de Instituições de Ensino Superior (IES) buscaram apresen-
tar possibilidades de pensar colaborativamente sobre a educação do 
município, priorizando a aprendizagem e o ensino, além de apresentar 
como a gestão está respaldada para indicar os possíveis encaminha-
mentos dentro da Seduc.

A realização deste webinar nos indicou a necessidade da escu-
ta atenta a/o professora/or, por isso realizamos o segundo encontro 
síncrono por videoconferência buscando estabelecer um diálogo 
acerca de possibilidades pedagógico-curriculares para os Anos Finais 
do Ensino Fundamental em tempos de distanciamento social. Este 
encontro foi marcado pela partilha de sentimentos e reflexões sobre 
o que seria necessário pedagógica e curricularmente para uma pos-
sível continuidade no ano letivo, percebendo enquanto relevantes as 
premissas sobre a prática docente e o desenvolvimento na formação 
humana (FREIRE, 1996).

Diante da experiência vivida, em especial este momento no 
meio virtual, constatamos que houve a ampliação da aprendizagem 
docente por meio da troca de percepções e experiências, garantindo 
assim o fortalecimento de uma cultura colaborativa (NÓVOA, 2011) 
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ao pensarmos coletivamente sobre o contexto pandêmico vivido, suas 
implicações na vida de cada professora/or e na educação.

Buscando ampliar o entendimento sobre as possibilidades pe-
dagógicas e curriculares em um possível retorno das atividades esco-
lares, realizamos outro encontro síncrono discutindo sobre o conceito 
de Progressão do conhecimento que já está presente no Caderno de 
Objetivos de Aprendizagem da Rede Pública Municipal de Educação de 
Feira de Santana (FEIRA DE SANTANA, 2018) e na concepção da nossa 
Proposta Curricular (FEIRA DE SANTANA, 2019a). Nesta AC Formativa 
estabelecemos conexões com saberes já consolidados entre as/os 
professoras/es, além de possibilitar um trabalho coletivo de refle-
xão sobre as práticas vividas no contexto escolar e os processos de 
aprendizagem das/os estudantes. Ao proporcionar estes momentos de 
reflexão corroboramos com Nóvoa (2009) ao defender a formação de 
professoras/es a partir do contexto de trabalho, ou seja, dos desafios 
que permeiam a escola.

Levando em consideração as contribuições das/os professo-
ras/es para as temáticas das rodas de conversa realizamos três Lives 
Formativas com os seguintes temas: “Intolerância Religiosa no mês da 
mulher negra latina e caribenha”; “Por uma educação antirracista”; e 
“Direitos humanos: corpos, cores e vozes na escola”. A participação 
significativa de professoras/es registradas nas visualizações, nas listas 
de presença e nos comentários presentes no chat confirmaram que 
foram promovidos momentos reflexivos sobre a prática docente, re-
lacionando também com temas que se destacam no nosso contexto 
local e nas vivências promovidas pelos laboratórios formativos nos 
anos anteriores. Além disso, fortalecemos a aprendizagem da profissão 
com a troca de experiência entre os pares (NÓVOA, 2002) ao garantir 
que as/os palestrantes fossem professoras/es da nossa Rede Pública 
Municipal de Educação.

Outro momento formativo virtual aconteceu com as coordena-
ções específicas de Arte e História que foram convidadas a participar 
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de um encontro de AC Virtual em duas escolas. Um movimento pa-
recido também foi vivido com as/os professoras/es da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) com a apresentação da Proposta Curricular da 
EJA e das Propostas Curriculares de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 
Educação Física e Arte no que concerne aos elementos vinculados à 
essa modalidade.

Ainda participamos do Festival Literário e Cultural de Feira de 
Santana (FLIFS), que aconteceu no formato virtual, com a organização 
de mesas e oficinas. As discussões apresentadas buscaram dar conta 
do processo de autoria vivido pelas/os professoras/es nas ACs For-
mativas e nas atividades desenvolvidas na escola, das possibilidades 
de leituras e resgate das histórias locais, da produção e contação de 
histórias em inglês, dos letramentos sobre a mulher negra intelectual, 
da biodiversidade representada com lápis e papel, e dos impactos dos 
influenciadores digitais na vida dos jovens. Percebemos que as mesas e 
oficinas tiveram boa aceitação das/os professoras/es, e do público em 
geral, por meio dos comentários postados no chat. Esses comentários 
indicaram que as formações estavam contribuindo significativamente 
para o processo constitutivo da docência do professorado da Rede 
Pública Municipal de Educação de Feira de Santana.

Finalizamos as AC Formativas com a realização do II Endoce, no 
qual tivemos como tema “Currículo, Pesquisa e Trajetórias: Experiências 
em movimento”, com a participação ativa de colegas da Rede, seja em 
apresentações culturais e momentos poéticos, bem como participação 
em mesas de discussão para reflexão sobre caminhos possíveis na edu-
cação local. Esse espaço formativo valida a nossa concepção de forma-
ção continuada e da importância do posicionamento da/o professora/r 
enquanto sujeito pesquisador e autônomo em busca do conhecimento, 
visto que a reflexão crítica da docência perpassa pela relação teoria-prá-
tica e sua aprendizagem na dimensão social (FREIRE, 1996).
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RESULTADOS PERMANENTES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES E 
POSSIBILIDADES

Ao analisar as ações formativas vividas em 2020 constatamos 
que as experiências marcaram a formação das/os professoras/es da 
Rede Pública Municipal de Educação de Feira de Santana. Especialmen-
te, no que se refere às ações desenvolvidas pelo Gcef, se inicialmente 
tivemos que pausar as ações projetadas, posteriormente, pudemos 
refletir sobre outras possibilidades de formação continuada diante do 
contexto pandêmico, adequando o planejamento já traçado diante do 
que estava sendo delineado em nosso contexto.

Apesar desse cenário vivido, conseguimos dar continuidade 
aos encontros de AC Formativa, ainda que de forma virtual, manter 
o contato e diálogo com as/os colegas por meio de mídias digitais, e 
seguir os temas de discussão indicados anteriormente pelo grupo de 
professoras/es.

Apresentamos aqui os dados coletados em nossos instrumen-
tos de participação e avaliação desses encontros, sendo acessados 
por representações do corpo docente, coordenação pedagógica e 
gestão escolar das trinta escolas de Anos Finais do Ensino Funda-
mental, como também de outras etapas e modalidades em menor 
escala. A média de participantes em cada encontro virtual foi de 300 
pessoas, sendo 91% de professoras/es, 4,8% de coordenação peda-
gógica e 4,2% de gestão escolar.

No webinar, realizado em julho no formato virtual, trouxemos 
o tema “É tempo de continuar: Educação compromisso político”. Nes-
se encontro constatamos reflexões sobre o momento vivenciado ao 
abordar o contexto local e fortalecer o papel da escola na formação 
humana, corroborando com a fala de uma participante: 
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Gostei do debate, bastante pertinente para esse mo-
mento. Entender que somos sujeitos sociais e políticos 
é o primeiro passo para uma atitude democrática, e 
preservação das instituições garantidoras da democracia 
(Professora/or da Rede, Formulário 1 de Participação e 
Avaliação, 2020).

Nesse mesmo mês, destacamos a AC virtual específica para cada 
disciplina em clima de acolhida e reencontro. Ao dialogarmos sobre 
caminhos possíveis de retorno às aulas, ainda que preambularmente, 
partindo de concepções e perspectivas constituintes dos nossos do-
cumentos oficiais locais, conseguimos partilhar reflexões pertinentes 
como destacam os participantes:

Encontro pedagógico muito profícuo. Trouxe discussões 
sobre as possibilidades de retorno das aulas de modo 
consciente (Professora/or da Rede, Formulário 2 de 
Participação e Avaliação, 2020).
A AC trouxe questões pertinentes para serem pensadas 
na coletividade, ouvindo os professores. Foi construído 
um bom espaço de diálogo e discussão (Professora/or da 
Rede, Formulário 2 de Participação e Avaliação, 2020).
Boa oportunidade de reencontrar os colegas e comparti-
lhar nossos sentimentos sobre o momento atual. Pensar 
a continuidade das nossas formações é reconfortante 
(Professora/or da Rede, Formulário 2 de Participação e 
Avaliação, 2020).

Em agosto, salientamos a reflexão sobre a prática pedagógica e 
a importância do planejamento, a necessidade de uma avaliação for-
mativa e uma possível flexibilização curricular diante desse contexto, 
como evidenciam os colegas participantes:

Esse momento de formação é extremamente impor-
tante, tendo em vista que a reflexão oriunda de um 
debate com nossos pares ajuda-nos a pensar propostas 
qualificadas para o processo de ensino-aprendizagem 
em Educação Física, principalmente no que tange aos 
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tempos futuros, ou seja, no pós-pandemia. Por outro 
lado, infelizmente, a indefinição de como isso será estru-
turado de fato, muito por conta de uma falta de melhor 
elucidação dos fatos em contexto geral (isto é, quando e 
como se consolidará esse pós-pandemia), provoca incer-
tezas no que de fato vamos trabalhar e como trabalhar. 
Mas o diálogo é fundamental para atravessarmos esse 
momento em que vivemos e assim elencar propostas 
que contribuam para uma formação humana de nossos 
estudantes (Professora/or da Rede, Formulário 4 de 
Participação e Avaliação, 2020).
Muito pertinente, principalmente as discussões sobre 
igualdade x desigualdade nas oportunidades para uma 
educação de qualidade e com protagonismo dos princi-
pais atores: professores e estudantes (Professora/or da 
Rede, Formulário 4 de Participação e Avaliação, 2020).
É sempre gratificante, diante dessa nova roupagem, 
lembrar que estamos buscando contemplar a realidade 
de cada escola., onde as colocações nos trazem a uma 
maior reflexão de uma aprendizagem significativa 
(Professora/or da Rede, Formulário 3 de Participação e 
Avaliação, 2020). 
As discussões sobre a Progressão do Conhecimento 
foram pertinentes e construtivas, fortalecendo ainda 
mais a nossa prática pedagógica (Professora/or da Rede, 
Formulário 4 de Participação e Avaliação, 2020).

Ainda, ressaltamos a Live Formativa “Direitos humanos: corpos, 
cores e vozes da/na escola”, sob mediação do Gcef e com a participa-
ção de um colega da Rede para explicitar sobre esse tema bastante 
pertinente e que tem se mostrado tão emergente no âmbito escolar. 
As/os professoras/es da nossa Rede têm demonstrado nas formações 
que urgem por reflexões acerca das diferentes vozes e corporeidades 
constitutivas do cenário educativo, ao enfatizar o currículo vivido no 
chão da escola, de forma contextualizada, interdisciplinar, crítica e 
politizada, como uma/m professora/r traz no seu relato:
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Ótima live!! Fez repensar todo o meu percurso enquanto 
professora. Super percebo que discussões como a de 
hoje se fazem necessárias em âmbito escolar, para que 
possamos rediscutir nossa prática diariamente. Quantas 
vozes são silenciadas por não se sentirem à vontade no 
contexto escolar? Muitas vezes desconhecemos a real 
situação do nosso aluno, mas algumas vezes sabemos 
de sua condição, do contexto em que vive e ainda assim 
sua voz é cerceada. Prática essa percebida no discurso, 
nas atividades, em uma “simples” dinâmica, etc. Com 
isto, não culpo o professor, mas confirmo a necessidade 
de lermos e discutirmos sobre os diversos temas, a 
exemplo do da live de hoje – Direitos humanos... – para 
que possamos fazer do aluno sujeito da sua voz, do seu 
corpo, pensamento, etc. Obrigada pelo momento de 
aprendizado! (Professora/or da Rede, Formulário 6 de 
Participação e Avaliação, 2020).

Estes resultados indicam que as concepções de formação assu-
midas pelo Gcef, como o diálogo entre os pares, o trabalho coletivo-co-
laborativo e o reconhecimento das/o professora/or como autor do seu 
processo formativo, continuam sendo orientadoras do trabalho com 
a formação permanente. Assim, os encontros virtuais fortaleceram a 
rede de aprendizagem com a partilha de saberes possibilitados por 
meio da escuta e diálogo, pois as pautas planejadas suscitaram uma 
participação ativa das/os professoras/es por meio de questões mobi-
lizadoras e reflexões coletivas sobre o contexto vivido. Ainda reforça-
mos o entendimento da formação como constituição coletiva, com a 
partilha de conhecimentos e saberes que acontecem continuamente 
com o outro (NÓVOA, 2009).

Reconhecemos desafios e lacunas no processo formativo com 
as ausências de algumas/ns professoras/es nos encontros de AC, a 
participação tímida que pode ser entendida como a falta de um letra-
mento digital ou como uma posição política frente ao contexto vivido. 
Apesar das formações seguirem as ações iniciais indicadas para 2020 
de forma muito próxima, percebemos que diante do contexto vivido 
as/os professoras/es queriam maiores delineamentos da Seduc em 
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relação à possibilidade de aulas remotas. No entanto, por reconhecer 
a impossibilidade de atender à todas/os, a Seduc assumiu como pro-
posta de contato com a/o estudante a organização do Projeto “Em casa 
também se aprende” que foi desenvolvido como site com sugestão de 
atividades não presenciais e de aproximação com os sujeitos imbuídos 
no cenário educacional público local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (EM CONSTANTE CONSTRUÇÃO)

Diante dos resultados apresentados constatamos que as ações 
de formação continuada precisam ser consolidadas como política pú-
blica municipal de formação de professoras/es. Isto significa construir 
um Plano de Formação Continuada com designação de verba e ampla 
participação das/os professoras/es. Assim, indicamos que a constituição 
de canais de escuta e o acompanhamento nas unidades escolares são 
estratégias que podem garantir a ampliação de políticas que efetiva-
mente oportunizem a formação continuada profissional docente com 
a seriedade que deve ser visualizada nas instâncias governamentais. 
Apesar de reconhecer o trabalho colaborativo das/os colegas da Rede 
Pública Municipal de Educação de Feira de Santana com a participação 
nas lives formativas e webinar, assumimos como necessárias ações for-
mativas para o fortalecimento de uma política de formação continuada.

A escuta possibilitou o trabalho com temas indicados pelas/os 
professoras/es durante os encontros formativos. Isto significa que estar 
em diálogo com as/os colegas é um elemento que favorece o processo 
de formação. Nesse contexto, a/o professora/or se reconhece como 
protagonista de seu processo formativo e impulsiona a sua percepção 
de autoria.

Assumimos que o contexto pandêmico nos incitou a pensar 
em outras formas de aproximação dos docentes, além de nos apontar 
elementos distintos para o trabalho das/os professoras/es como as 
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discussões sobre a progressão do conhecimento, avaliação formativa, 
entre outros. Neste cenário, sentimos a necessidade de maiores es-
tudos acerca da realidade vivida, especialmente quanto à formação 
que desse conta das discussões sobre tecnologias, ensino remoto e 
metodologias ativas, como indicado nos chats das lives.

Consideramos a/o professora/r como pesquisadora/r do seu 
trabalho, nesse sentido ainda precisamos incentivar a divulgação 
das experiências vividas no contexto escolar no Endoce e nos demais 
eventos científicos. Nesta perspectiva, reconhecemos a necessidade 
de também veicular as ações formativas desenvolvidas na Seduc como 
estratégia para garantir a qualificação dos processos vividos. E assim, 
apontamos a importância de diferentes olhares, inclusive do corpo 
docente, sobre a formação continuada existente na Rede Pública Mu-
nicipal de Educação de Feira de Santana.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo compreender a política de formação de profes-
sores e a sua relação com o Grupo Lemann, tendo como pergunta de pesquisa: 
qual é a lógica da política de formação de professores implementada pelo Grupo 
Lemann em algumas redes públicas de ensino no Brasil? A metodologia utiliza-
da é a pesquisa histórica, utilizando como instrumentos o estudo bibliográfico 
de teóricos da área sobre as relações público-privadas, política de formação 
de professores e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e documental 
de três instituições do Grupo Lemann: Fundação Lemann, Elos Educacional e 
Conectando Saberes. Como resultados apontamos a presença marcante do 
Grupo Lemann na criação de políticas educacionais e sua implementação nos 
sistemas de ensino que atua e a vinculação da formação de professores para 
garantir a reprodução de seu projeto societal para a formação de um tipo de 
cidadão que sirva de mão de obra para os negócios empresariais.
Palavras-chave: Formação de Professores. Relações Público-Privadas. Grupo 
Lemann.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de uma iniciação científica em anda-
mento desenvolvida pela Uninter-PR, cuja perspectiva é analisar a 
política de formação de professores em Ponta Grossa-PR, vinculada à 
uma pesquisa de Doutoramento sobre a atuação do Grupo Lemann na 
gestão da educação brasileira, ainda em fase de desenvolvimento na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Este artigo tem por objetivo compreender a política de forma-
ção de professores e a sua relação com o Grupo Lemann, através de 
três instituições: Fundação Lemann, a Elos Educacional e a Conectando 
Saberes. Especificamente, desejamos entender a proposta de forma-
ção, a partir de alguns materiais disponibilizados na plataforma destas 
instituições; analisar a vinculação das propostas de formação com a 
BNCC e, por fim, relacionar a atuação em rede do Grupo Lemann. A 
partir destes objetivos, almejamos respondera seguinte questão: qual 
é a lógica da política de formação de professores implementada pelo 
Grupo Lemann em algumas redes públicas de ensino no Brasil?

A nossa pesquisa está no escopo dos estudos que buscam com-
preender criticamente sobre as parcerias público-privadas, presentes 
nos sistemas públicos de ensino e se justifica pela tentativa de analisar 
a atuação em rede do Grupo Lemann na efetivação de sua política de 
formação de professores, dentro de um programa com maior enver-
gadura, denominado “Programa Formar”, que propõe a formação de 
todos os profissionais envolvidos no sistema de ensino.

A metodologia adotada neste artigo foi a pesquisa histórica, 
que pode ser entendida a partir da contribuição de Aróstegui (2006, p. 
470): “[...] surge de ‘achados’ – de novas fontes, de novas conexões [...], 
de comparações – ou surge de insatisfações com os acontecimentos 
existentes, [...] provocadas pelo surgimento de novos pontos de vista, 
de ‘novas teorias’ ou de novas curiosidades sociais” e os instrumentos 
utilizados foram o estudo bibliográfico e documental.
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O estudo bibliográfico “[...] se realiza a partir do registro dispo-
nível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. [...] Os textos se tornam fontes dos 
temas a serem pesquisados. [...] estudos analíticos constantes dos 
textos” (SEVERINO, 2007, p. 122). A partir da pesquisa bibliográfica 
selecionamos referenciais acerca da parceria público-privada, estudos 
sobre a BNCC para a Educação Infantil, e de materiais utilizados pelo 
Grupo Lemann na formação de professores, tais como: livro Aula nota 
10 (2011) e Aula Nota 10 2.0 (2018) que contribuirão como fonte a 
serem analisadas e outros como aporte do aprofundamento teórico 
do trabalho.

A pesquisa documental entendida como “documentos no 
sentido amplo. [...] tais como: jornais, fotos, filmes, gravações, docu-
mentos legais. [...] para investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p. 
122-123). Com base nesta compreensão, utilizamos este instrumento 
na coleta de dados nos sites das instituições ligadas ao Grupo Lemann: 
Fundação Lemann, Elos Educacional e Conectando Saberes, no sentido 
de compreender qual é a atuação destas entidades com as políticas 
implementadas em sistemas públicos de ensino, incluindo a política 
de formação de professores com aporte na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

O trabalho está organizado em três partes: a primeira no qual 
lançaremos olhares sobre a BNCC, as propostas curriculares de alguns 
municípios para a Educação Infantil e o movimento histórico neste 
processo; num segundo momento traremos análises sobre as institui-
ções ligadas ao Grupo Lemann e sua atuação nos sistemas de ensino, a 
partir da Elos Educacional e Conectando Saberes, como resultado das 
parcerias público-privadas mediadas pela Fundação Lemann.
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A BNCC E O DEBATE SOBRE A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: A ATUAÇÃO DO GRUPO LEMANN

A discussão sobre o currículo vem sendo pauta constante de 
nossa política educacional brasileira, na perspectiva de se ter uma re-
gulamentação sobre as aprendizagens, saberes e conhecimento como 
política de Estado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para 
o Ensino Fundamental e Médio e os Referenciais Curriculares para a 
Educação Infantil (Rcnei), criada pelo Ministério da Educação (MEC) 
entre os anos 1997-1999, trouxe uma sistematização ampla de áreas 
de conhecimento, mas de forma conservadora. Segundo Galian (2014, 
p. 651), os PCN

[...] constituem uma das formas de expressão do papel 
do Estado na busca por coesão e ordem, atuando no 
sentido de atingir a uniformização do currículo nacional, 
pela definição de um conteúdo mínimo a ser transmitido 
na escola básica, o que tem sido uma busca recorrente 
na história das políticas públicas de educação no Brasil.

A construção dos PCN realizada por um seleto grupo de espe-
cialistas, ou seja, sem a ampla participação da sociedade acadêmica, 
movimentos sindicais ou dos próprios sistemas públicos de ensino, 
torna evidente a falta de compromisso do Estado com a democracia 
ou com o sentido de que a política pública deve ser construída como 
um bem a todas/os.

Quase duas décadas depois, surge um novo debate sobre uma 
Base Nacional Comum (BNC), com o mesmo discurso da criação dos 
PCN, ou seja, a criação de um currículo mínimo a todos os estudantes 
no país, além de outros argumentos, muito mais atrelados aos pressu-
postos dos interesses do mercado.

Proposta por grupos empresariais, organizados num movi-
mento denominado “Movimento pela Base” (s.d.), constituído pela 
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Fundação Lemann, Itaú, Unibanco, Fundação Santilana, Fundación SM, 
Inspirare, Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais 
(CEIPE/FGV), a BNCC se tornou uma política pública fomentada pelo 
MEC, mas que representa um forte retrocesso da política educacional 
já implementada até então e com intenso apelo neoliberal tanto no 
empobrecimento da construção dos currículos dos sistemas de ensino, 
quanto na política de formação de professores, a partir da intensifica-
ção das parcerias público-privadas.

É importante destacar, que embora o MEC e o Movimento pela 
Base digam que a BNCC foi construída como consenso nacional, isso 
não é verdade. Muitas críticas vêm sendo apontadas desde o início do 
processo de construção da Base. Tivemos no cenário brasileiro mais 
uma política gestada por seletos grupos econômicos e políticos, sem a 
presença da sociedade acadêmica, movimentos sociais, sindicais e dos 
trabalhadores da educação contrários à proposta apresentada. Como 
aponta Michetti (2020, p. 3):

[...] o espaço social onde se dá a disputa sobre a BNCC 
é formado por agentes do poder executivo dos três 
níveis de governo, que conformam o “pacto federativo” 
da educação no país, e do legislativo federal, no qual a 
Comissão de Educação1 tem centralidade. O Ministério 
da Educação (MEC) representou o executivo federal, en-
quanto o Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed) foi o representante do âmbito estadual, e a es-
fera municipal foi representada pela União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Estiveram 
presentes também instâncias de “interlocução entre 
sociedade civil e o Estado”, como o Conselho Nacional 
de Educação (CNE) e o Fórum Nacional de Educação. 
Atuaram, ainda, associações civis sem fins lucrativos, em 
especial o Movimento pela Base (MpB), mas também o 
Todos pela Educação (TpE) e, individualmente, institutos 
e fundações familiares e empresariais.
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A partir desta citação, podemos observar como o cenário 
educacional estava aberto as parcerias público-privadas com muita 
força. A concepção que defendemos por parcerias público-privadas é 
a proposta por Adrião et al. (2012), a partir de três modalidades de 
parceria: “compra de sistemas de ensino, subvenção pública a vagas 
em estabelecimentos privados e assessoria privada para a gestão edu-
cacional”. As pesquisadoras conceituam cada uma delas:

A subvenção pública a vagas em estabelecimentos 
privados refere-se neste trabalho à modalidade em 
que municípios, por meio de convênios de distintos 
formatos, repassam recursos para instituições privadas 
de educação infantil. Os repassem se dão tanto para 
instituições privadas sem fins lucrativos, como para 
instituições privadas com fins lucrativos. Os primeiros 
já são tradicionais nesta etapa da escolaridade e os 
segundos constituem tendência mais atual, verificada 
neste estudo.
Assessoria privada para gestão educacional é entendida 
como a modalidade pela qual a administração pública 
firma convênios ou contratos com instituições privadas, 
tendo por objetivo: a elaboração de orientações gerais 
para o funcionamento da rede escolar (Plano Municipal 
de Educação; estatuto do magistério; alternativas de 
planejamento e avaliação das escolas, entre outras); a 
formação de gestores das escolas e de técnicos da admi-
nistração municipal; a definição de estratégias e diretri-
zes educacionais. Assim como no caso da parceria para 
aquisição de vagas, as instituições parceiras do poder 
público podem ser privadas com e sem fins lucrativos.
Aquisição de “sistema” privado de ensino refere-se a 
uma forma de parceria na qual o poder público adquire 
os chamados “sistemas de ensino”. Estes se constituem 
de simples somatória de produtos e serviços elaborados 
por instituições privadas de ensino que disputam o 
mercado educacional. Constatou-se, inclusive, a criação 
de órgãos específicos – alguns com tamanho e comple-
xidade semelhantes ao de uma Secretaria de Educação 
– com o objetivo de vender às prefeituras municipais 
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uma variedade de produtos, de maneira a atender todas 
as etapas de escolaridade que estejam sob a responsabi-
lidade do município-cliente (ADRIÃO et al., 2012, p. 537, 
grifo nosso).

A partir das modalidades apontadas pelas autoras, vale ratificar 
que o negócio educacional tem avançado quando se trata das parce-
rias com as instituições de fins lucrativos, como é o caso da Fundação 
Lemann e Elos Educacional, que trataremos mais à frente.

Em relação à formação de professores, que entraria na segunda 
modalidade de privatização “assessoria privada para a gestão educa-
cional”, a Fundação Lemann, denominada de empresa familiar, criada 
em 2002 pelo empresário Jorge Paulo Lemann. Como uma das defen-
soras fervorosas da criação da BNCC, a Fundação Lemann, atualmente 
empreende esforços para realizar a formação de professores com foco 
na base, através do Programa Formar,

O programa Formar é uma parceria entre a Fundação 
Lemann e redes públicas de educação de todo o Brasil. 
Promovemos e alinhamos esforços entre secretarias de 
educação e escolas, diminuindo distâncias, apoiando 
os educadores em seu desenvolvimento profissional 
e aperfeiçoando as práticas de gestão e os processos 
pedagógicos (FUNDAÇÃO LEMANN, 2021).

Este programa é desenvolvido em vários municípios e Estados 
brasileiros, como podemos evidenciar na figura disponibilizada pela 
própria Fundação.
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Figura 1 – A atuação da Fundação Lemann nas redes de ensino brasileiras.
Fonte: Fundação Lemann. Quem faz parte (2021).

Ao analisarmos a imagem podemos perceber a atuação da Fun-
dação como parceira em municípios e Estados de todas as regiões do 
país, são 18 municípios e 5 Estados da Região Nordeste. Ainda sobre o 
Programa Formar vale destacar que a Fundação Lemann não é a exe-
cutora, ela atua na formalização das parcerias junto aos sistemas de 
ensino, delegando a implementação do Programa a Elos Educacional.

Criada em 2011, a Elos Educacional é uma das instituições do 
Grupo Lemann, que executa o Programa Formar a partir do Projeto 
Gestão para a Aprendizagem, desde 2013. O formato de sua atuação 
na formação de professores é descrito a seguir:



174COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Figura 2 – Estratégias de implementação do Projeto Gestão para a Aprendizagem.
Fonte: Elos Educacional. Gestão para a aprendizagem (2021).

Neste gráfico, podemos observar a inserção de tal projeto den-
tro da pedagogia das competências, pertencente ao modelo de escola 
neoliberal, inserindo os sistemas de ensino na lógica do mercado, cujo 
projeto de formação se dará pelas demandas do capital. Segundo Laval 
(2019, p. 79) “[...] a tendência é combinar a certificação concedida pelo 
sistema educacional à determinação mais estrita da formação da mão 
de obra pelas empresas que fazem uso dela”. Ainda, de acordo com o 
pesquisador a escola passa de uma “lógica dos conhecimentos” para a 
“lógica da competência”, fato observado no gráfico quando a empresa 
Elos Educacional foca na gestão por resultados.

Outra informação importante a ser destacada é sobre o Projeto 
de Gestão da Sala de Aula, focalizando a formação de professores. A 
Elos Educacional disponibilizou as linhas de atuação deste projeto na 
seguinte imagem:
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Figura 3 – Gestão da sala de aula.
Fonte: Elos Educacional. Gestão da sala de aula (2021).

A Elos Educacional traz em sua proposta uma série de ações que 
prometem resolver “todos” os problemas educacionais, pressentes em 
sala de aula, para isso, utiliza-se de algumas técnicas pedagógicas, as 
quais iremos abordar mais à frente. Como um “grande milagre”, pro-
fessores que utilizarem tais práticas serão sujeitos de sucesso, como se 
na escola pública não existisse contradição, diversidade, território etc.

Quanto a proposta da Elos Educacional (2021), identificamos 
em sua página oficial que as atividades desenvolvidas se relacionam ao 
trabalho de mapeamento de toda a estrutura de processos escolares, 
o relacionamento com a comunidade, a seleção de profissionais e ava-
liação de objetivos e estratégias da gestão, promovendo as formações 
docente, da equipe de coordenação e direção escolar, com base no 
diagnóstico e nos objetivos da gestão. A Elos Educacional exerce forte 
influência no desenvolvimento da base educacional a ser implementa-
da, e retira a autonomia dos sistemas de ensino na construção de suas 
políticas públicas.

A Elos Educacional (2021) potencializa as suas formações com 
o foco na apresentação de soluções para melhorar os índices do Índice 
de desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cruzando dados his-
tóricos da rede e as metas das instituições; proposição de formações 
com foco nos resultados e a implementação da BNCC nos currículos.
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Compreendemos que estas interferências da iniciativa privada 
trazem consigo a influência da política neoliberal, que segundo Laval 
(2019, p. 127), “[...] acompanha, fortalece e legitima formas diversas 
de desregulação, cuja característica geral é abrir [...] espaço dentro da 
escola aos interesses particulares e aos financiamentos privados [...]” 
e onde a escola é vista com um propósito profissional, como fornece-
dora de mão de obra que supra as necessidades da economia e sirva 
aos interesses do capital.

Por fim, entra a Conectando Saberes (portal), após a efetivação 
da formação continuada com todos os profissionais da educação, 
dentre tais os professores. A Fundação Lemann cria concursos, pre-
miações aos professores que tiverem projetos inovadores, divulgando 
tais práticas neste portal.

Não há nenhuma informação no portal sobre como os 
professores se organizam nesta instituição, apenas diz que estão 
conectados, compartilhando saberes. Na página é possível encontrar 
a seguinte descrição:

A Conectando Saberes interliga professores(as) de todo 
o Brasil, estejam eles(as) atuando em sala de aula, na 
coordenação pedagógica, na diretoria da escola ou na 
Secretaria de Educação, com a finalidade de criar uma 
rede de apoio para professores e reduzir a solidão deste 
profissional. Juntos, esses educadores buscam fortalecer a 
profissão docente, compartilhando aprendizados, angús-
tias, desafios e vitórias da construção de uma educação 
pública de qualidade (CONECTANDO SABERES, 2018).

O que a Fundação Lemann não conta sobre a Conectando 
Saberes é que a maioria das práticas socializadas pelos e-books diz 
respeito à atuação deles nos Estados e Municípios onde está inserin-
do, chancelando a sua própria atuação nos sistemas de ensino como 
inovadora, ou seja, o portal acaba por divulgar o “fruto” dos trabalhos 
que o Grupo Lemann realiza, seja pela Fundação Lemann, seja pela 
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Elos Educacional. Na sequência, abordaremos alguns dos materiais 
utilizados nestas formações, para demonstrar ainda mais como as 
ações e práticas do Grupo está vinculada aos interesses de formação 
de um tipo de cidadão e mão de obra para seus empreendimentos ou 
de outros setores empresariais.

MATERIAIS DE FORMAÇÃO DO GRUPO LEMANN: AULA 
NOTA 10 E AULA NOTA 10 2.0

Ao analisarmos os materiais utilizados pela Fundação Lemann 
na formação de professores, nos deparamos com os livros de Lemov, 
o Aula Nota 10 – 49 técnicas para ser um professor campeão de audi-
ência (2011), Aula Nota 10 2.0 – 62 técnicas para melhorar a gestão 
da sala de aula (2018) que nada mais é do que uma versão ampliada 
e revisada do livro Aula Nota 10 e o manual “Boas Práticas em Sala de 
Aula” (FUNDAÇÃO LEMANN, 2021).

Lemov produz estes dois livros com o claro objetivo de fornecer 
técnicas que auxiliem e conduzam o professor ao sucesso na sala de 
aula como uma promessa que o próprio autor faz: “[...] realmente existe 
uma caixa de ferramentas para suprir as deficiências no desempenho 
escolar. O conteúdo foi forjado por 10 mil professores que trabalham 
discretamente e geralmente sem reconhecimento, no fundo de corre-
dores com o piso quebrado” (LEMOV, 2018, p. 3).

Lemov diz que fornece ferramentas para ensinar em escolas 
públicas, principalmente nas escolas da periferia, que atendem os 
alunos nascidos na pobreza e com poucas oportunidades. Ele afirma 
que as técnicas não se guiam por nenhuma teoria educacional, mas 
que são capazes de transformar qualquer sala de aula disfuncional em 
um espaço de alta performance.

As afirmações de Lemov não levam em consideração a diversi-
dade cultural e social existente no contexto escolar, mas diz que a sua 
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caixa de ferramentas promoverá a igualdade no desempenho escolar, 
colocando sobre o professor a responsabilidade pelo sucesso ou fra-
casso da educação.

Os livros de Lemov dão ênfase ao aproveitamento do tempo em 
sala e o considera como “o bem mais precioso das escolas” (LEMOV, 
2018, p. 10) sugerindo, inclusive, a utilização de cronômetro para a 
otimização dos resultados, ou seja, incentiva o máximo aproveitamen-
to do tempo de acordo com o funcionamento de uma empresa ou 
fábrica. O texto a seguir refere-se a técnica de redução do tempo na 
distribuição dos materiais de aula:

Uma das maiores ironias que espero que você perceba 
com a leitura deste livro é que muitas das ferramentas 
que provavelmente produzem os melhores resultados 
em sala de aula essencialmente não são notadas pelas 
teorias e pelos teóricos da educação. Considere um dos 
melhores mecanismos para obter um bom desempenho 
acadêmico dos alunos: rotinas cuidadosamente constru-
ídas e executadas para distribuir e recolher os materiais 
de aula (LEMOV, 2018, p. 8).

Esta exaltação ao tempo tem ligação direta ao aumento de 
produtividade que um professor pode fornecer em relação ao que 
a instituição paga em forma de salário, este é um dos objetivos que 
segue a lógica empresarial: produzir com o menor custo, alcançar o 
maior lucro possível.

Lemov também apresenta diversas técnicas que dão destaque 
ao controle, disciplina e ordem em sala e apresenta sugestões sobre a 
disposição do mobiliário escolar se auto declarando com apreciador 
de uma estrutura tradicional de sala de aula: as carteiras enfileiras, que 
proporcionam maior possiblidade de controle e estimulam os alunos 
a prestarem atenção ao quadro e ao professor. Um fato que chamou 
nossa atenção foi perfil das escolas em que Lemov sugere aplicar as 
técnicas, descritas como pobres e das periferias, onde o caráter auto-
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ritário é aplicado na condução dos alunos, sujeitando-os a obediência 
e a uma conduta passiva. 

Quando analisamos o manual “Boas Práticas em Sala de Aula”, 
produzido pela própria Fundação Lemann (2021) percebemos grande 
diferença em relação ao que Lemov propõe em seus livros. Este manu-
al sugere outra abordagem, ao invés de “técnicas” oferece “estratégias 
didáticas de professores das redes e escolas que se destacam no país” 
(FUNDAÇÃO LEMANN, 2021, p. 6) e foco é aprimorar a qualidade da 
educação na escola, incentivando o trabalho colaborativo, através do 
diálogo, para que os alunos defendam suas opiniões e argumentem 
com seus colegas objetivando instigar os alunos a raciocinar logica-
mente e a elaborar estratégias para a resolução de conflitos.

A ênfase deste manual está na resolução das dificuldades de 
aprendizagem e na formação na matemática e língua portuguesa, a 
partir do engajamento dos sujeitos no ato educativo, onde o “aluno 
líder” orienta os colegas, ou seja, o professor agrupa alunos mais ca-
pazes com outros em desenvolvimento, de forma que os primeiros au-
xiliem os colegas com dificuldades de aprendizagem sobre o conteúdo.

Percebemos neste material o forte apelo à formação de lide-
ranças, um dos objetivos de atuação da Fundação Lemann que con-
centra seus trabalhos na área da “educação pública de qualidade” e na 
“formação de lideranças para impacto social”, assim como a formação 
com vistas na melhoria das notas do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) e do Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes (Pisa), logo, também focalizado na lógica do desenvolvi-
mento econômico.

Fica evidente que o público-alvo a que os livros de Lemov se 
destinam difere-se do público ao qual a proposta do manual “Boas 
Práticas em Sala de Aula” propõe a atingir. São escolas com realidades 
sociais, econômicas e culturais diferentes, mesmo se tratando de esco-
las públicas são as escolas “padrão” que se beneficiarão de uma teoria 
pedagógica mais democrática e participativa, mesmo que objetive 
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seguir aos interesses do mercado e suas demandas de formação. Por 
fim, todos os tipos de escolas serão formados de acordo com o que o 
Grupo Lemann propõe uns de forma autoritária outros com o slogan 
da liderança e impacto social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar a atuação direta de grupos empresariais nos sistemas 
de ensino é uma tarefa árdua, primeiramente, pela dificuldade de obter 
dados de atuação dos mesmos e segundo pela dificuldade em lincar as 
ações em rede, ou seja, a atuação de cada instituição na efetivação da 
mesma política.

Essa pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, mas traz 
contribuições para pensarmos a política de formação que vem sendo 
implementada no Brasil, os interesses nocivos dos grupos empresariais 
e o mecanismo de transformar a coisa pública a partir dos interesses 
privados, tem sido sobre os desvelamentos dos estudos sobre o Grupo 
Lemann e ainda temos muito a avançar.

Quando observamos a lógica de atuação do Grupo podemos 
perceber que a atuação em rede se faz fundamental para que o negócio 
educacional aconteça com começo, meio e fim, ou seja, quem planeja 
e negocia, quem executa e quem é a responsável por disponibilizar os 
resultados e fazê-los “ganhar” credibilidade.

Outro fator que nos chamou atenção é o tipo de formação para 
periferias o autoritarismo, para as escolas padrão a possibilidade da 
insurgência das lideranças de sucesso, como políticos, candidatos aos 
programas de formação nos Estados Unidos etc. Isso demonstra que a 
lógica do capital se reproduz também nestas práticas, pois para se ter 
uma pessoa de sucesso, milhares de outras tem que fracassar e, assim, a 
política de formação de professores vai se difundindo, na mesma lógica.
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ANALFABETISMO E FORMAÇÃO DAS 
PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

PARA/DA EJA

Jalmiris Regina Oliveira Reis Simão

RESUMO
Com a investigação da história recente da alfabetização na EJA e da formação 
de professoras alfabetizadoras para a modalidade, buscou-se verificar a 
relação entre esta formação específica, ou a falta dela, e os 11,5 milhões de 
brasileiros analfabetos. Foram objetivos específicos: levantar de dados histó-
ricos sobre a EJA no Brasil; pesquisar documentos e marcos legais recentes 
que apontem para a formação das alfabetizadoras; identificar apontamentos 
em pesquisas e produções sobre a alfabetização e o letramento de pessoas 
adultas e contribuir com o campo quanto a elaboração de propostas de 
formação docente, considerando as especificidades dos educandos. A me-
todologia orientou-se pela pesquisa exploratória e bibliográfica, com base 
em pressupostos que favorecem a busca da construção de quadros teóricos 
como referenciais para a pesquisa. São referenciais teórico-metodológicos: 
Paulo Freire (1989, 1996), Miguel Arroyo (2005), Magda Soares (1998), Leôn-
cio Soares (2011), Emília Ferreiro e Ana Teberosky. A pesquisa caracterizou-se 
por uma abordagem qualitativa. Os resultados elencados indicam a necessi-
dade de uma formação específica, nem sempre disponibilizada na formação 
inicial docente para alfabetizar os sujeitos jovens, adultos e idosos, dada a 
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complexidade da aquisição do código escrito e tendo em vista a especificida-
de destes tempos de vida, em comparação com a infância e a adolescência, 
que requerem abordagens distintas.
Palavras-chave: EJA. Analfabetismo. Formação Docente. Formação de Alfa-
betizadoras.

INTRODUÇÃO

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-
2015) revelaram 12,9 milhões de analfabetos, que vivem e atuam em 
uma sociedade letrada. Em maio de 2018, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que há 11,5 milhões de pessoas 
analfabetas em nosso país, a partir dos dados da pesquisa realizada 
em 2017 (7% da população brasileira não sabe ler e escrever). A taxa 
é inferior à meta de 6,5% do Plano Nacional de Educação (PNE) de 
2015. Aparentemente, estes dados podem levar a falsa impressão que 
houve redução da taxa de analfabetismo. No entanto, foram utilizadas 
metodologias diferentes nas pesquisas, interferindo nos resultados 
apurados em cada uma das ações, conforme esclarece o site do IBGE.

Este número tão significativo causa grande incômodo à socie-
dade e aos educadores/as, tendo em vista as inúmeras propagandas 
que circulam nos meios de comunicação sobre programas e projetos 
para “erradicar” o analfabetismo. No site do Ministério da Educação 
(MEC) há informações sobre Programa Brasil Alfabetizado1, que o 
governo desenvolve desde 2003, visando a mudança deste cenário. O 
ciclo atual do programa, iniciado em 2015, aponta que apenas 167.971 
brasileiros estão sendo alfabetizados.

Buscando respostas para a existência ou não da relação entre 
a formação de professoras alfabetizadoras para/da/na EJA e o grande 

1  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado. Acesso em: 
3 ago. 2018.
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índice de analfabetismo no país, desdobramos a questão também 
em aspectos que podem ser sinalizadores desta relação. São elas as 
dificuldades de aprendizagem da aquisição da escrita e da leitura pelos 
sujeitos que não são abordados em suas especificidades, muitas vezes 
por esta não formação específica, como também as metodologias 
utilizadas na modalidade.

Assim, ao traçar o perfil dos sujeitos da EJA e suas especifi-
cidades, buscamos a compreensão dos reais motivos do retorno à 
escola, que um dia os excluiu. Como também vale compreender a ex-
clusão se repete, afastando novamente os sujeitos do cumprimento 
de um direito constitucionalmente estabelecido, contribuindo para a 
composição dos índices de analfabetismo. A escolarização na EJA se 
inicia em classes de alfabetização e é o primeiro contato dos sujeitos 
com aquele espaço do qual foram excluídos na infância. Ressaltando 
que a professora alfabetizadora é elo de vital importância nesta 
reinserção, reforçando a necessidade de um preparo específico para 
estas profissionais.

De antemão, identificamos pesquisas que demonstram que tal 
formação para atuar na EJA não atende a demanda atual, sendo pou-
cas instituições de Ensino Superior que têm em sua grade curricular de 
licenciaturas, formações para a modalidade.

A alfabetização de pessoas adultas se difere da alfabetização 
das crianças, sendo os primeiros, sujeitos com percursos de vida 
diferenciados mais longos e detentores de outros conhecimentos 
acumulados. Os ciclos da vida pelos quais as pessoas jovens, adultas 
e idosas já passaram devem ser valorizados e por isso, conhecimentos 
são requeridos às alfabetizadoras para atuar junto a este público pecu-
liar, detentores de demandas coletivas e também objetivos individuais.

Segundo Haddad (2007) “não se pode privar parte da popu-
lação dos conteúdos e bens simbólicos acumulados historicamente 
e que são transmitidos pelos processos escolares”, pois o direito 
constitucional de educação de qualidade ao longo da vida não deve 
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ser simplesmente desconsiderado. A alfabetização dá pela aquisição 
do sistema convencional de escrita. No que tange ao letramento, este 
se dá pelo desenvolvimento de habilidades de utilizar o sistema em 
práticas sociais.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Investigar a história recente da alfabetização na/da EJA e a 
formação de professoras alfabetizadoras para a modalidade, intentan-
do verificar a relação entre esta formação e a grande população não 
alfabetizada na atualidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Levantar dados sobre a EJA no Brasil;
• Pesquisar documentos e marcos legais recentes, que apon-

tem para a formação de alfabetizadoras de jovens, adultos 
e idosos;

• Identificar em pesquisas acadêmicas, livros e artigos edu-
cacionais abordagens sobre a alfabetização e o letramento 
ao longo da vida para responder às questões deste estudo;

• Contribuir com o campo da EJA para elaboração de pro-
postas de formação docente para a modalidade, que seja 
condizente com as especificidades dos educandos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A revisão bibliográfica e a pesquisa documental foram utilizadas 
para responder às questões da pesquisa. Na visão de Severino (2007), 
a pesquisa bibliográfica é realizada a partir do

registro disponível, decorrente de pesquisas anterio-
res, em documentos impressos como livros, artigos, 
teses, etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já 
trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 
serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de 
contribuições dos autores dos estudos analíticos cons-
tantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).

Durante a pesquisa foram incluídas e consultadas as seguintes 
fontes: marcos legais educacionais na história recente, pertinentes à 
formação docente e para alfabetização e a EJA; teses e dissertações 
de programas de Pós-Graduação de instituições públicas; site do MEC; 
revistas educacionais e sites de instituições de Ensino Superior e pro-
gramas de Pós-Graduação; acervo de minha biblioteca particular, que 
conduziram o percurso e conclusões deste estudo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A EJA é a modalidade educacional da Educação Básica destinada 
àqueles e àquelas que não tiveram oportunidade de se escolarizar na 
infância e adolescência. É possibilidade de efetivação do direito cons-
titucional de educação ao longo da vida. Assim, é lócus profícuo de 
produção de conhecimento, destinado a um público que é detentor de 
uma dívida social. É caracterizada pelas especificidades do seu público 
e não pelo seu horário de funcionamento e historicamente, as escolas 
noturnas atraíram trabalhadores que buscavam se alfabetizar.
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Com Arroyo (2005) é possível ampliar o conceito do que seja 
a EJA e seu papel, a partir da situação de exclusão que caracteriza o 
seu público e responda aos anseios de pessoas com sonhos e histórias 
de vida diferenciadas e Paulo Freire nos leva a identificar rostos reais 
de educandos/as e educadores/as, reconhecendo a subjetividade que 
deve integrar sua formação, aliada à ideia da educação como uma ação 
política e reflexiva.

Com uma história essencialmente de luta por direitos, a EJA 
tem um percurso longo, uma história tão densa quanto tensa, que 
revela efetivações parciais. Atualmente, organizações da sociedade 
civil e alguns estados e municípios têm oferecido programas, mas sem 
responder à completa demanda.

Promulgada em 1996, a nova Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394 (Ldben), pela primeira vez, apresenta a 
EJA como modalidade da Educação Básica, um direito a ser assegurado 
e não um ato de benevolência dos poderes públicos. Houve, então, a 
ampliação da oferta de vagas para atender às necessidades e disponi-
bilidade deste público. Já a Emenda Constitucional 14/962 suprimiu as 
matrículas do Ensino Supletivo da base de cálculo para a distribuição 
das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério3 (Fundef), mantendo 
apenas a sua oferta gratuita, não havendo investimento direcionado 
a EJA. Assim, novamente foi reduzido o número de classes nas redes 
de ensino, transformando muitas daquelas classes da modalidade em 
Ensino Regular Noturno.

2  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/
emc14.htm. Acesso em: 13 abr. 2021.
3  O Fundef foi implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando 
passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao 
Ensino Fundamental. Disponível em: mecsrv04.mec.gov.br/sef/fundef/funf.shtm. 
Acesso em: 10 ago. 2018.
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Não foram concretizados o artigo 2064 da CF e o artigo 4º da 
Ldben/965 definiram princípios para a EJA, frustrando expectativas, 
mantendo as desigualdades o que pode ser uma das causas da não 
permanência dos sujeitos na escola.

No final da década de 90 foi criado o Programa Nacional de 
Alfabetização e Cidadania (PNAC), com o objetivo de, em cinco anos, 
diminuir o número de analfabetos em 70%. Porém, o programa “pro-
missor” durou apenas um ano. E mesmo um marco legislativo de suma 
importância no que tange à EJA, o Parecer 11/20006, do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) trouxe importantes indicadores sobre a 
função e sentido da EJA. Segundo o relator “mais do que nunca, ela 
[a EJA] é um apelo para a educação permanente e criação de uma 
sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade 
e a diversidade” (BRASIL, 2000b, p. 11).

No mesmo ano o CNE/Câmara de Educação Básica (CEB) estabe-
leceu Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (DCN) que trouxeram 
subsídios para ações nas classes de alfabetização e pós-alfabetização. 
O documento, ao fazer um resgate histórico, aponta que nos anos 80 a 
alfabetização começa a ser olhada a partir de bases da linguística e da 
psicologia, com traços do construtivismo. O documento contribui para 
reforçar a discussão sobre a não infantilização das práticas trazidas do 
ensino regular para a EJA, buscando enfatizar o reconhecimento da 
especificidade dos sujeitos da modalidade.

4  Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] I – 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
5  Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública: [...] I – ensino 
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria; Seção V – Da Educação de Jovens e Adultos.
6  Disponível em: http://portal ec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf. Acesso 
em: 13 abr. 2021.



189COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Não é preciso utilizar textos infantilizados e estereoti-
pados, como os textos que comumente aparecem nas 
cartilhas e livros de leitura para 1a a 4a séries. Quase 
sempre são textos sem sentido, que oferecem como 
único desafio a decifração de palavras. Além disso, esses 
textos não ilustram toda a diversidade de textos que 
encontramos fora da escola (BRASIL, 2001, p. 58).

Para Oliveira (2009), a infantilização anula o que é significativo 
para os educandos, fruto dos processos reais de sua vida social. Se es-
tes educandos forem enclausurados em práticas infantis fica reforçada 
a ideia de estarem num lugar que não lhes é legítimo.

Em 2003, foi lançado o Programa Brasil Alfabetizado, que 
nasceu com traços das campanhas de alfabetização do passado, 
objetivando promover a inclusão social de pessoas analfabetas. No 
entanto, segundo Fávero (2009, p. 19) as campanhas “não resolveram 
e não resolverão o problema do analfabetismo da população jovem e 
adulta”. Para ele a resposta está em retornar à ideologia dos anos 60, 
o momento mais rico da história da educação dos jovens e adultos: “os 
movimentos de cultura e educação popular”, que seria uma forma de 
buscar a “motivação ideológica e o compromisso político” (FÁVERO, 
2009, p. 20).

A Ldben nº 9.394/96 define que a formação docente deve 
“atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino 
e às características de cada fase de desenvolvimento do educando” 
(Art. 62). E as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica (BRASIL, 2013) reiteram a necessidade 
de considerar as especificidades dos educandos em cada faixa etária e 
a formação específica para professoras alfabetizadoras.

A docência é uma atividade complexa que exige saberes e 
conhecimentos didáticos diversos específicos. Nesta perspectiva, é 
possível a superação da enganosa concepção de um ofício moral ou 
simplesmente vocacional, como também a incoerente ideia que to-
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dos podem dar aulas. Assim, Freitas (2016, p. 200) afirma que “Para 
atuar em EJA, a formação inicial e a continuada deveriam trabalhar a 
docência para a transformação, para a formação de habilidades nos 
aprendentes, e não apenas a rígida memorização”.

Ao analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA 
(BRASIL, 2000a) juntamente com os escritos de Mendonça e Mendon-
ça (2011) percebemos que para os autores o documento orientador 
persistiu em bases metodológicas que para os autores não favorecem 
o processo de aquisição da leitura e escrita. Segundo eles no constru-
tivismo muitos profissionais promovem atividades como “a pseudo-
leitura (fingir que se lê) e a leitura de diferentes suportes de texto”, 
com o reconto após uma leitura pelo docente e a montagem de “um 
texto na lousa”. Segundo eles estas “são atividades de letramento e 
não de alfabetização” (MENDONÇA, MENDONÇA, 2011, p. 47) e que 
sozinhas não garantem a aquisição da escrita e leitura. Para eles é um 
equívoco pensar num trabalho com alfabetizandos adultos, baseados 
na ideia de somente estar “em contato com o objeto de conhecimen-
to”, como muito foi divulgado equivocadamente. Segundo os autores 
faltam conhecimentos linguísticos aos docentes para trabalhar com a 
alfabetização e também com o letramento. Assim, Soares (1998) nos 
auxilia a pensar que a alfabetização se dá em práticas sociais, isto é, 
através de atividades de letramento. O que requer o entendimento 
do que seja alfabetizar e letrar: ações distintas, porém inseparáveis 
“ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler 
e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de 
modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 
letrado” (SOARES, 1998, p. 47). As ações de Paulo Freire nos anos de 
1960, apontaram aspectos que delineavam uma alfabetização cons-
cientizadora, muito além de apenas decodificar e codificar símbolos 
do nosso sistema de escrita. Ele aponta a educação como uma ação 
política, que possibilita a reflexão e postura crítica ante a realidade 
social onde atuam os sujeitos.
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Diante do exposto anteriormente trazemos como exemplo o 
ocorrido nos anos 80, no estado de São Paulo, quando 50% dos estudan-
tes matriculados em classes do 1º ano do Ensino Fundamental, tiveram 
insucesso quanto a se alfabetizar. Nasceram então, propostas de traba-
lho baseados na teoria da Psicogênese da língua escrita, com cursos para 
os profissionais da educação. Afastando-se das cartilhas, intentou-se a 
criação de um “método revolucionário”, uma tentativa de “metodização 
da Psicogênese da língua escrita” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, 
p. 45). Grande equívoco, ocorrido em outros estados, pois “Evidente-
mente, nem o construtivismo, nem a Psicogênese da língua escrita são 
métodos” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, p. 45).

Questionamos se diante de tão grande número de reprovações 
nas classes de alfabetização, nas quatro ou cinco décadas anteriores, 
que se intentou no Brasil a aplicação do construtivismo, como método 
pedagógico pode ter contribuído para a realidade atual de grande 
número de adultos não alfabetizados. Vítimas de estratégias pedagó-
gicas experimentais, com a ideia do aprendizado apenas pelo contato 
com o objeto do conhecimento ou a vivência num ambiente rico em 
portadores de textos.

Não se pode negar que as atividades sugeridas pelo constru-
tivismo são pertinentes. No entanto, não se pode também esquecer, 
que há saberes e conhecimentos necessários às alfabetizadoras. Para 
os autores o domínio da base alfabética e a compreensão do sistema 
de escrita ocorrem a partir do desenvolvimento de atividades, que 
segundo eles, contemplem

as habilidades de codificação de fonemas em grafemas 
e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o 
domínio do sistema de escrita (alfabético, ortográfico); 
[...] habilidades de uso de instrumentos de escrita (lápis, 
caneta, borracha, corretivo, régua, de equipamentos 
como máquina de escrever, computador...), habilidades 
de escrever ou ler seguindo a direção correta na página 
(de cima para baixo, da esquerda para a direita), habili-
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dades de organização espacial do texto na página, habili-
dades de manipulação correta e adequada dos suportes 
em que se escreve e nos quais se lê – livro, revista, 
jornal, papel sob diferentes apresentações e tamanhos 
(folha de bloco, de almaço, caderno, cartaz, tela do 
computador...) (SOARES, 2003, p. 80 apud MENDONÇA; 
MENDONÇA, 2011, p. 45).

A pessoa jovem, adulta ou idosa sabe que se escreve com letras 
e reconhece a utilidade da escrita, o que ainda não tem consciência a 
criança. O sujeito adulto tem a “consciência de não saber” (MENDON-
ÇA; MENDONÇA, 2011, p. 38) e expressa esta incapacidade ao tentar 
escrever. Isto é oposto ao que demonstram as crianças que intentam 
produções escritas e por esta razão os alfabetizandos adultos necessi-
tam de abordagens e intervenções diferenciadas.

Ferreiro faz considerações sobre a alfabetização de adultos, a 
partir de suas pesquisas7 lançadas no México, em 1983, questionando 
“se a nossa ignorância a respeito do sistema de conceitos sobre escri-
ta dos adultos analfabetos não nos leva a vê-los como tábula rasa de 
vivências sobre a leitura e a escrita”. Os alfabetizandos idosos, jovens e 
adultos, segundo Mendonça e Mendonça (2011) tem a possibilidade de 
“passar pelas fases pré-silábica e silábica, atingindo finalmente a alfa-
bética”, quando passam a verificar a composição das letras da palavra. 
Eles fazem a correlação perfeita entre o que se fala e o que se escreve. 
No entanto, “terão conflitos sérios, ao comparar sua escrita alfabética 
e espontânea com a escrita ortográfica, em que se fala de um jeito e se 
escreve de outro” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, p. 40).

O fato é que alfabetizandos jovens, adultos e idosos preferem 
segmentos maiores com significação. Assim, fica clara a eficácia das 
palavras geradoras utilizadas por Paulo Freire nos Círculos de Cultura, 
partindo do diálogo e de temas do cotidiano dos sujeitos e, portanto, 
significativos. Utilizando palavras geradoras para chegar à análise das 
famílias silábicas.
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Um parâmetro para a docência indispensável para Freire (1996, 
p. 76), de maneira ampla é: “como professor preciso me mover com 
clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões 
que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais 
seguro no meu próprio desempenho”.

A insuficiência de cursos de formação para a modalidade e 
principalmente para a professora alfabetizadora, é suprida parcialmen-
te pela formação na própria prática. Os docentes são detentores de 
“saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por 
eles no âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIFF, 2002, p. 228). Há 
que se “considerar os professores como sujeitos que possuem, utili-
zam e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho” 
(TARDIF, 2002, p. 228). Agregando o pensamento de Nóvoa (1992) que 
aponta para “a troca de experiências e a partilha de saberes” entre 
profissionais, levando assim a uma consolidação dos “espaços de for-
mação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar o 
papel de formador e de formando” (NÓVOA, 1992, p. 26).

A concepção freiriana de educação contribui para a reflexão 
sobre a formação docente que se dá na prática, pois, “quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 
1996, p. 25). São as formações que ocorrem nos contatos diários, 
riquíssimos para a tessitura das identidades profissional e pessoal dos 
sujeitos, pois a formação é um processo global, que se dá ao longo da 
vida de forma complexa e em diferentes dimensões humanas.

Nóvoa (1992) chama de “segunda pele profissional” os com-
portamentos e até os gestos na prática docente. A formação crítica 
e política são parte desta pele. E com Certeau (2013) entendemos o 
exercício docente como uma criação cotidiana de currículos, que tem 
potencial de emancipação. Os currículos criados em cada contexto, 
nascem em resposta às demandas dos atores.

Tardif (2002) propõe que os professores, enquanto sujeitos do 
conhecimento não sejam considerados apenas como “técnicos que 
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aplicam conhecimentos produzidos por outros” ou como “agentes 
sociais cuja atividade é determinada exclusivamente por forças e me-
canismos sociológicos”, reproduzindo saberes. O professor é o sujeito 
que “assume sua prática a partir de significados que ele mesmo lhe dá, 
um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes 
de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e orienta” 
(TARDIFF, 2002, p. 230).

Nóvoa (1992, p. 17) afirma que é possível reconhecer que o 
saber emergente da experiência pedagógica das professoras contribui 
para a definição de suas ações pedagógicas. Entendemos que a produ-
ção do material didático próprio faz parte desta formação. “Considera-
mos também a experiência de produção de material didático próprio, 
partindo do pressuposto de que essa prática afeta diretamente a for-
mação dos educadores e se relaciona com a abordagem de aspectos 
que são característicos do público e do trabalho com a EJA” (SOARES, 
2011, p. 307).

No entanto, não se pode deixar de questionar este período de 
aprendizado e conscientização das educadoras, como possível deter-
minante para o sucesso ou insucesso dos alfabetizandos.

Finalizamos com Freire (1989, p. 19) ao afirmar que alfabetizar 
adultos é “um ato de conhecimento” e desta forma é “como um ato 
criador”. Para ele, a alfabetização de pessoas adultas, jovens e ido-
sas se distancia de toda imposição e da educação chamada por ele 
de “bancária”. Bem como afirma que o analfabetismo se origina de 
questões sociais e que o desenvolvimento é a possibilidade de superar 
esta condição, pois ser analfabeto não é uma opção das pessoas. O 
educador desenvolveu uma concepção da educação, não um método 
(erroneamente é chamado de Método Paulo Freire) que em verdade 
tem como proposta transformar a vida e a sociedade onde estão in-
seridos os educandos. A educação compensatória e de se recuperar 
o “tempo perdido” é oposta a esta visão, que se opõe à “leitura do 
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mundo” para se chegar à “leitura da palavra” que favorece de fato a 
educação crítica e criativa.

Para o processo de alfabetização se faz necessário um trabalho 
sistemático com objetivos claros, esforço, persistência e determina-
ção. Ao definir a alfabetização apenas como um conjunto de técnicas 
para alcançar o domínio do código da escrita e da leitura, exclui-se a 
necessidade de uma formação específica para as alfabetizadoras para 
EJA e se desconsidera o letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação de professoras alfabetizadoras para EJA é, como 
identificado ao longo da história da educação em nosso país, desa-
fiante para as instituições formadoras, requerendo a elaboração e a 
efetivação de políticas públicas que respondam às demandas.

Há uma concepção errônea de que qualquer pessoa pode 
alfabetizar por ser alfabetizada, no entanto, este estudo ratificou que 
existem conhecimentos didático-pedagógicos complexos envolvidos 
na atividade e que requerem uma formação aprofundada e diferencia-
da. Aliada a esta constatação está a necessidade de traçar o perfil do 
público da EJA, que retorna à escola da qual nunca fez parte na infância 
ou na adolescência, ou que a ela retorna. São cidadãos que circulam 
pela sociedade letrada e nela atuam. Trazem sonhos, projetos e neces-
sidades que devem ser atendidos pela escola. Têm uma experiência 
de vida mais ampla que a das crianças. São conhecimentos prévios 
acumulados que não podem ser desconsiderados.

Este estudo ratificou que a falta de formação específica para 
as alfabetizadoras de jovens, adultos e idosos justifica, e não somente 
isto, a grande população de pessoas acima de 15 anos não alfabeti-
zadas no Brasil, pois muitos daqueles que retornam à escola lá não 
permanecem, pois não encontram respostas às suas demandas.
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No entanto, ficou claro também que os equívocos quando ao 
construtivismo, nos anos 80, contribuíram para este grande contin-
gente de analfabetos na atualidade. Segundo Mendonça e Mendonça 
(2011) a “concepção equivocada de práticas adotadas e divulgadas, 
decorrentes da má interpretação da pesquisa de Ferreiro e Teberosky, 
trouxeram grandes prejuízos para gerações a partir dos anos 80”.

Esta pesquisa contribui com o campo da EJA para elaboração 
de propostas de formação docente para a modalidade, que seja con-
dizente com as especificidades dos educandos e fortalece o desafio 
para as autoridades governamentais da necessidade de investimento 
na formação de professoras alfabetizadoras para/da EJA, tendo em 
vista a complexidade do quadro atual de analfabetismo em nosso país. 
Para as instituições formadoras segue a proposta de inserir disciplinas 
em seus currículos e a criação de cursos específicos para formação de 
alfabetizadores/as de jovens, adultos e idosos.

Este estudo não pretende finalizar a questão abordada, tendo 
em vista que ciência está em constante evolução. É uma contribuição 
para o campo da EJA.
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A OBRIGATORIEDADE DA LIBRAS  
NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES-PEDAGOGOS

Gabriele Garcia Neves da Cunha

RESUMO
Na realização desse estudo partimos da seguinte problemática: a estrutura 
das ementas da disciplina de Libras tem contribuído com a formação inicial 
de professores-pedagogos formados pelas licenciaturas em Pedagogia da 
Universidade? Nosso objetivo nesse artigo é apresentarmos estudo sobre 
as ementas da disciplina de Libras com intuito de identificarmos os conte-
údos compreendidos na formação inicial de professores-pedagogos. Como 
referencial teórico utilizamos fundamentação legal das principais leis que 
abordam a formação inicial de professores-pedagogos em Libras. Como 
procedimentos metodológicos desenvolvemos pesquisa qualitativa com 
procedimento de pesquisa bibliográfica. Dentre os principais resultados que 
encontramos nas ementas dos Cursos de Pedagogia da Unespar, nos cinco 
campi, identificamos: o aspecto histórico, o político, o gramatical, o meto-
dológico, o linguístico e das noções básicas da Libras presentes em todos os 
PPPs/PPC dos cursos.
Palavras-chave: Educação Básica. Língua Brasileira de Sinais. Formação Inicial 
de Professores.
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INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, instituiu a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) para qual a formação de professores deve 
ocorrer em cursos de licenciatura. Diante da legalidade da Libras como 
linguagem instituída de pessoas surdas ou com baixa audição, a pro-
blemática de nossa pesquisa é: a estrutura das ementas da disciplina 
de Libras contribuí com a formação inicial de professores-pedagogos 
formados pelas licenciaturas em Pedagogia na Unespar?

Para respondermos essa problemática realizamos pesquisa 
bibliográfica qualitativa em que analisamos as ementas da disciplina 
de Libras nos Cursos de Pedagogia ofertados nos diferentes campi da 
Unespar: Apucarana; Campo Mourão; Paranaguá; Paranavaí e União 
da Vitória. Utilizamos como fonte de pesquisa os Projetos Políticos-Pe-
dagógicos e/ou Projeto Pedagógico de Curso e os Planos de Ensino da 
disciplina de Libras.

Nosso objetivo nesse artigo é apresentarmos estudo sobre as 
ementas da disciplina de Libras com intuito de identificarmos os con-
teúdos compreendidos na formação inicial de professores-pedagogos. 
Objetivamos também identificarmos nessas ementas, os elementos 
que tendem aos objetivos formativos da Lei nº 10.436. Avaliamos 
que esse estudo contribuirá com a discussões e reflexões acerca do 
atendimento no imposto na Lei por meio do ensino-aprendizagem 
dos conteúdos das ementas. Ou seja, analisamos se os conteúdos das 
ementas atendem os objetivos formativos impostos na Lei.

OS FUNDAMENTOS LEGAIS DE FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES-PEDAGOGOS EM LIBRAS

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, ao tratar da Educação Espe-
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cial, definiu-a como “[...] a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação” (BRASIL, 1996, p. 1). Destacamos que os alunos 
surdos ou com baixa audição devem ser inclusos na rede regular de 
Educação Básica.

A Ldben prevê que sejam ofertados na escola regular, serviços 
de apoio especializado com objetivo de atender às peculiaridades 
da clientela da Educação Especial. Decorre que “o atendimento 
educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 
for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” 
(BRASIL, 1996, p. 1).

A Educação Especial é modalidade educativa que abarca des-
de a Educação Infantil e prossegue ao longo da vida. Nesse sentido, 
cabe aos sistemas de ensino assegurar aos educandos com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades”, como 
também, “professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns” (BRASIL, 1996, p. 1).

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispôs sobre a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), define-a como “[...] a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de idéias (sic) e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 2002, p. 1). O Arti-
go 4, expõe, especificamente, quanto a formação de professores que:
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o sistema educacional federal e os sistemas educacio-
nais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem 
garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação 
Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 
níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira 
de Sinais – Libras, como parte integrante dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais – PCNs, conforme legislação 
vigente (BRASIL, 2002, p. 1).

O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regu-
lamentou a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispôs sobre 
a Língua Brasileira de Sinais e o artigo 18 da Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, define a pessoa surda como “[...] aquela que, por 
ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 
uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2005, p. 1). Com-
plementarmente, considera “[...] deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” 
(BRASIL, 2005, p. 1). A Libras, de acordo com o Decreto nº 5.626:

[...] deve ser inserida como disciplina curricular obri-
gatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e 
nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (BRASIL, 2005, p. 1).

Quanto à formação de professores nos cursos de licenciaturas, 
o Decreto nº 5.626 especifica que:

[...] nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal 
de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pe-
dagogia e o curso de Educação Especial são considerados 
cursos de formação de professores e profissionais da edu-
cação para o exercício do magistério (BRASIL, 2005, p. 1).
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Especificamente referente a formação de professores para o 
ensino de Libras nas séries finais do Ensino Fundamental, no Ensino 
Médio e na Educação Superior, o Decreto nº 5.626, traz que deve 
ocorrer “[...] em nível superior, em curso de graduação de licenciatura 
plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como 
segunda língua” (BRASIL, 2005, p. 2). Complementarmente, quanto ao 
Curso de Pedagogia, o Decreto especifica que:

a formação de docentes para o ensino de Libras na edu-
cação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 
deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso nor-
mal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita 
tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a 
formação bilíngue (BRASIL, 2005, p. 2).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia, licenciatura, instituídas pela Resolução CNE/CP nº 1, de 
15 de maio de 2006, são destinadas à:

[...] formação inicial para o exercício da docência na Edu-
cação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e 
em cursos de Educação Profissional na área de serviços 
e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 
2006, p. 1).

O Curso de Pedagogia deve ser efetivado por meio de estudos 
teórico-práticos, de investigação e de reflexão crítica. Com essa for-
mação, o egresso do Curso de Pedagogia, estará apto, dentre outras 
competências, a “relacionar as linguagens dos meios de comunica-
ção à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas 
ao desenvolvimento de aprendizagens significativas”, bem como, 
“demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 
de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros faixas ge-
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racionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 
sexuais, entre outras” (BRASIL, 2006, p. 2).

Para garantia dessa formação, a estrutura do Curso de Pedago-
gia deve abranger, dentre outros núcleos, a “decodificação e utilização 
de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do 
trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 
escolarização” (BRASIL, 2006, p. 3). A Língua Brasileira de Sinais é uma 
dessas linguagens.

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também 
como Estatuto da Pessoa com Deficiência, destina-se “[...] a assegurar 
e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, p. 1). Em condições de 
igualdade a comunidade surda cabe a aprendizagem e utilização da 
Libras como forma primeira de comunicação.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência considera 

[...] pessoa com deficiência aquela que tem impedimen-
to de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 2015, p. 1). 

A Libras é entendida como forma própria de comunicação entre 
os surdos. Quanto a isso, destacamos que, na perspectiva da Educação 
Inclusiva:

a educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo as características, interesses e necessi-
dades de aprendizagem (BRASIL, 2015, p. 1).
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Cabe ao Poder Público assegurar, criar, desenvolver, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar, dentre outros aspectos, a “oferta 
de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade 
escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas” (BRASIL, 2015, p. 1). Cabe também 
ao Poder Público “formação e disponibilização de professores para o 
atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da 
Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio” (BRASIL, 2015, 
p. 1). A oferta do ensino de Libras objetiva ampliar as habilidades fun-
cionais dos estudantes e promover sua autonomia e sua participação.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica (BRASIL, 2019, p. 2), estabe-
leceram, três campos de competência específicas para formação de 
professores: “I – conhecimento profissional; II – prática profissional; e 
III – engajamento profissional”.

De acordo com as Diretrizes (BRASIL, 2019, p. 2), a política 
de formação de professores para a Educação Básica, se dá pela “[...] 
articulação entre teoria e a prática para a formação docente, fundada 
nos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissocia-
bilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando à garantia 
do desenvolvimento dos estudantes”, como também, “a equidade no 
acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais, regionais e locais”. Nesse sentido, observamos 
que os Cursos de Pedagogia da Unespar atendem ao objetivo primário 
de formação de professores para efetivação do direito à Educação, 
inclusive para os alunos surdos ou com baixa audição.

Quanto a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação), as Diretrizes (BRASIL, 
2019, p. 13), trazem, dentre outras competências, “utilizar diferentes 
linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se expres-
sar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em dife-
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rentes contextos, produzindo sentidos que levam ao entendimento 
mútuo”. Essa competência corresponde ao que dispõe a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES-PEDAGOGOS EM LIBRAS

A Universidade Estadual do Paraná possui sete campi: Apucara-
na, Campo Mourão, Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí e União 
da Vitória. Em pesquisa que realizamos na página institucional, iden-
tificamos que os seguintes campi ofertam licenciatura em Pedagogia: 
Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Consideramos a oferta obrigatória da disciplina de Libras no 
Curso de Pedagogia e delimitamos nosso estudo na análise dos Proje-
tos Políticos-Pedagógicos (PPP) ou Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 
nos diversos campi, como também, os Planos de Ensino da disciplina 
de Libras. Apresentamos nesse estudo, breve análise dos conteúdos 
desses documentos quanto as orientações para formação de professo-
res-pedagogos em Libras.

Os Projetos Políticos-Pedagógicos ou Projetos Pedagógicos de 
Curso de Pedagogia da Unespar citam, dentre outras legislações que 
dão suporte ao Projeto Pedagógico, o Parecer CEE/CES-PR nº 23/2011: 
Inclusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Segundo o Parecer nº 
23/11, a Unespar, junto a outras dez instituições de Ensino Superior, 
“[...] se manifestaram sobre a oferta da disciplina de Língua Brasileira 
de Sinais – Libras” (PARANÁ, 2011, p. 1). Segundo o Projeto Pedagógico 
de Curso de Pedagogia de Apucarana:
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a abertura de um Curso de Pedagogia em Apucarana 
buscou atender a comunidade, representando na região 
do Vale do Ivaí, uma opção para cursar o ensino superior 
em uma área que sofre duplamente, seja a falta de 
profissionais, seja com profissionais sem capacitação 
adequada para o exercício da função (COLEGIADO DE 
PEDAGOGIA DO CAMPUS DE APUCARANA, 2018, p. 8).

O PPC do Curso de Pedagogia da Unespar-campus de Apucarana 
“[...] estabelece, como diretriz norteadora do Curso, a formação do pe-
dagogo alicerçada numa sólida fundamentação teórica nas dimensões 
históricas, filosóficas, psicológicas, políticas, sociológicas e didático 
pedagógica, essenciais ao exercício da profissão [...]” (COLEGIADO DE 
PEDAGOGIA DO CAMPUS DE APUCARANA, 2018, p. 11). Na PPC do cur-
so encontramos que “[...] a formação de qualidade dos Licenciados em 
Pedagogia exige uma articulação entre saberes teóricos e o exercício da 
prática e a universidade pública tem o compromisso fundamental com 
uma formação de professores que atenda às demandas da sociedade 
atual [...]” (COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE APUCARANA, 
2018, p. 13).

A PPC do Curso de Pedagogia da Unespar-campus de Campo 
Mourão, traz que “a articulação e indissociabilidade entre teoria e 
prática, que conduz a práxis no trabalho pedagógico [...]” é um dos 
princípios norteadores do curso. Quanto ao contexto regional em que 
é ofertado o Curso de Pedagogia, temos que “[...] atende a estudantes 
oriundos de toda a Mesorregião Centro Ocidental do Paraná, onde se 
localiza o município de Campo Mourão”, destacamos, contudo que, 
a mesorregião é composta por 25 municípios “com uma população 
de mais de 320 mil habitantes [...]” (COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO 
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, 2018, p. 20). Complementarmente, 
destacamos que:
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[...] dentre os municípios da mesorregião, há uma parcela 
significativa dos docentes que atuam na Educação Infantil 
e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que necessi-
tam de formação em nível superior, o que, para além de 
atender às metas do Plano Nacional de Educação (2014-
2024), pode trazer incremento na equidade da educação 
em contexto regional (COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO 
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, 2018, p. 21).

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do campus de 
Paranaguá traz que “[...] o curso de Pedagogia tem por intuito pos-
sibilitar a formação integral, humana e profissional, que contribua 
para o processo de emancipação dos sujeitos, voltada ao trabalho 
docente na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental” 
(COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, 2020, p. 
15). Complementarmente:

A formação propiciada no âmbito do Curso de Pedago-
gia – Campus Paranaguá, está direcionada para o mundo 
do trabalho de modo que, o acadêmico ao sair do curso 
tenha as condições necessárias para compreender as 
constantes transformações que ocorrem no seu campo 
de atuação. Assim, seu processo formativo explicita uma 
sólida contribuição teórico e acadêmica que o permita 
fazer uma leitura mais ampliada e aprimorada da realida-
de, compreendendo as nuances entre mercado e mundo 
do trabalho. Sendo assim, neste PPC assume-se como 
objetivo geral formar o Pedagogo numa perspectiva de 
totalidade do trabalho pedagógico para atuar na docência 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; da Educação 
Infantil; no âmbito da Gestão Pedagógica e, em espaços 
de Educação formal e não formal [...] (COLEGIADO DE 
PEDAGOGIA DO CAMPUS DE PARANAGUÁ, 2020, p. 15).

O Projeto Político Pedagógico da Unespar campus de Paranavaí 
“[...] o Curso de Pedagogia da Unespar de Paranavaí preconiza uma 
formação que objetiva permitir aos seus estudantes o acesso ao 
conhecimento mais elaborado. O objetivo é que ele se aproprie da 
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realidade concreta, em suas múltiplas determinações, reproduzindo-a 
abstratamente no pensamento e chegando ao concreto pensado” 
(COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE PARANAVAÍ, 2019, p. 19, 
grifo do autor). Assim também, “a relação entre a teoria e a prática 
deve ser considerada, trabalhando-as de forma conjunta e integrada” 
(COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE PARANAVAÍ, 2019, 20). 
“O trabalho pedagógico no interior da Unespar, portanto, funda-se no 
princípio metodológico da indissociabilidade ensino-pesquisa-exten-
são. Sua defesa justifica-se pela importância de suas dimensões ético-
-políticas e de sua importância didático-pedagógica” (COLEGIADO DE 
PEDAGOGIA DO CAMPUS DE PARANAVAÍ, 2019, p. 20, grifo do autor).

Na justificativa do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 
da Unespar campus de União da Vitória, encontramos que:

O Curso de Pedagogia da Unespar, campus de União 
da Vitória, mantido pelo governo do Estado do Paraná, 
existe em função de determinantes sócios históricos 
e educacionais. Forma professores e pedagogos para 
suprir necessidades de profissionais da Educação Básica, 
nesta área para a região sul do Paraná e norte catarinen-
se (COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE UNIÃO 
DA VITÓRIA, 2018, p. 10).

Referente à formação de professores, o Projeto Pedagógico do 
Curso de Pedagogia do campus de União da Vitória (COLEGIADO DE 
PEDAGOGIA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, 2018, p. 18) traz que 

no âmbito dos desafios formativos, os aspectos legais 
garantem que a educação cumpra seu papel social, de 
disseminação e produção de novos conhecimentos, 
promovendo ações inclusivas, respeitando as conquistas 
sócio históricas, em diferentes contextos e realidades. 
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Complementarmente, o PPC do curso especifica que:

faz parte da formação de professores, conhecer difi-
culdades e compreender problemas que desafiam o 
curso superior e a escola de educação básica, em seu 
contexto de inserção, fomentando habilidades que 
possibilitam o acesso à inovação, e produção de novos 
conhecimentos, bem como adquirir a prática pedagógi-
ca (COLEGIADO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE UNIÃO 
DA VITÓRIA, 2018, p. 19).

Com relação a formação teórico-prática, similar ao que ocorre 
nos outros cursos nos campi da Unespar, em União da Vitória, um dos 
objetivos primários do Curso de Pedagogia é que:

[...] ao estabelecer-se a integração entre a teoria e a prá-
tica, entende-se que a práxis educativa ocorrerá ao longo 
dos quatro anos do curso, materializada em atividades 
práticas desenvolvidas pelos alunos, sob orientação do 
professor, com o intuito de constituir conhecimento e 
análise de situações pedagógicas (COLEGIADO DE PEDA-
GOGIA DO CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA, 2018, p. 26).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006, p. 1), estabeleceram, como 
estrutura do curso, os núcleos de estudos básicos, de aprofundamento 
e diversificação de estudos e de estudos integradores. Nos PPPs/PPCs 
analisados identificamos que a Libras compõe diferentes núcleos de 
formação conforme elencamos no quadro 1.
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Campi Núcleos de formação
Carga

Horária
Ano de
oferta

Apucarana
Área de formação geral 
[núcleo de estudos básicos]

60 h/a 4º ano

Campo Mourão
Área de formação geral 
[núcleo de estudos básicos]

108 h/a 4º Ano

Paranaguá
Área de formação diferenciada 
[núcleo de aprofundamento e 
diversificação de estudos]

72 h/a 4º Ano

Paranavaí
Área de formação geral 
[núcleo de estudos básicos]

72 h/a 4º Ano

União da Vitória
Área de formação geral 
[núcleo de estudos básicos]

60 h/a  
(Libras I e II)

4º Ano

Quadro 1 – Núcleos de formação em que são citadas a Libras nos PPPs/PPCs dos 
cursos de Pedagogia da Unespar.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Colegiado de Pedagogia do Campus de 
Apucarana (2018, p. 43), Colegiado de Pedagogia do Campus de Campo Mourão 
(2018, p. 68), Colegiado de Pedagogia do Campus de Paranaguá (2020, p. 61), 
Colegiado de Pedagogia do Campus de Paranavaí (2018, p. 70) e Colegiado de 
Pedagogia do Campus de União da Vitória (2018, p. 80). 

Destacamos, no quadro 2, as ementas das disciplinas de Libras 
dos Cursos de Pedagogia da Unespar nos cinco campi.

Apucarana

Conceitos, cultura e relação histórica da surdez com a 
língua de sinais. Políticas públicas e legislação. Gramática 
e noções básicas da Libras. Leitura e escrita dos surdos. 
Educação bilíngue e educação inclusiva. Recursos didáti-
cos e metodológicos para o ensino da modalidade escrita 
da língua portuguesa como segunda língua para alunos 
surdos. Papel do intérprete Educacional.
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Campo Mourão

Noções básicas de Libras com vistas a uma comunicação 
funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar da edu-
cação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aspectos 
históricos da inclusão de surdos na sociedade. Didática e 
educação dos surdos. Desenvolvimento da Linguagem 
simbólica de pessoas surdas: identificação da gramática 
da Língua de Sinais, sua morfologia, sintaxe, semântica 
e pragmática. A função da Libras como mediadora da 
aprendizagem dos conteúdos, símbolos e signos para 
pessoas surdas. Contato entre ouvintes e surdos.

Paranaguá

Audição e Surdez (Deficiência ou Cultura). História da 
Educação dos Surdos. Cultura e Identidade. Aspectos 
Linguísticos da Libras; Variações Históricas e Sociais. Bilin-
guismo – Novo enfoque na Educação dos Surdos. Desen-
volvimento Linguístico. Português como segunda Língua. 
Políticas Públicas e Legislação na Educação dos Surdos. 
Intérprete de Libras. Parâmetros Principais e secundários 
da Libras. Classificadores em Libras.
Libras em contexto.

Paranavaí

A Língua Brasileira de Sinais – Libras: noções básicas de léxi-
co, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos au-
diovisuais; noções de variação. Praticar Libras: desenvolver 
a expressão visual-espacial; com vistas a uma comunicação 
funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar.

União da Vitória

Noções dos aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropo-
lógicos (sic) da surdez. A história da educação dos surdos. 
O processo de comunicação por meio da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) (Libras I).
Propriedades das línguas humanas e as línguas de sinais. Os 
estudos das línguas de sinais e a língua brasileira de sinais: 
fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática 
(Libras II).

Quadro 2 – Ementas de Libras dos Cursos de Pedagogia, campi da Unespar.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Colegiado de Pedagogia do Campus de 
Apucarana (2018, p. 43), Colegiado de Pedagogia do Campus de Campo Mourão 
(2018, p. 68), Colegiado de Pedagogia do Campus de Paranaguá (2020, p. 61), 
Colegiado de Pedagogia do Campus de Paranavaí (2018, p. 70) e Colegiado de 
Pedagogia do Campus de União da Vitória (2018, p. 80).
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O conteúdo das ementas da disciplina de Libras do Curso de 
Pedagogia, e conforme o próprio Parecer CEE/CES-PR nº 23/2011, que 
trata da Inclusão da Língua Brasileira de Sinais, comprovam o atendi-
mento a imposição legal de oferta da Libras nos cursos de formação de 
professores-pedagogos nos campi da Unespar.

Os conteúdos das disciplinas abarcam, amplamente, os aspec-
tos: metodológicos, gramaticais, históricos, políticos, e dentre outros 
linguísticos da Libras. A inclusão da disciplina no currículo de formação 
de professores-pedagogos refere-se ao atendimento aquela prerro-
gativa legal, para, em vias gerais, o ensino-aprendizagem da Língua 
Brasileira de Sinais desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. Con-
tudo, conforme impõe a legislação educacional brasileira, a qualidade 
desse processo de ensino-aprendizagem passa, necessariamente, pela 
formação inicial e continuada de professores.

A aprendizagem da Libras, primeira língua de pessoas surdas ou 
com baixa audição, é um direito educacional. Avaliamos que, mesmo 
que amplamente, a análise das ementas dos Projetos Político-Pedagó-
gicos e das Propostas Pedagógicas dos Cursos de Pedagogia da Unes-
par, possibilitou-nos, no âmbito desse estudo, avaliação geral de que 
a Libras é contemplada no currículo formativo do professor-pedagogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Especial é modalidade de educação escolar ofere-
cida preferencialmente na rede regular de ensino. Na escola regular, 
os serviços de apoio especializado têm por objetivo atendimento às 
peculiaridades da clientela da Educação Especial. Para efetivação da 
Educação Especial, dentre outras modalidades, a LBDEN impôs que a 
formação de professores em nível de Especialização adequada Médio 
ou Superior.
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O processo de ensino-aprendizagem em Educação Especial, 
deve, segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fun-
damentais por pessoa com deficiência com objetivo de sua inclusão 
social e de sua cidadania.

Nesse contexto, a Libras é compreendida como a primeira língua, 
e na modalidade escrita, a língua portuguesa é compreendida como 
segunda língua. Para efetivação desse imperativo, cabe ao Poder Público 
ofertar a formação e a disponibilização de professores para o Atendi-
mento Educacional Especializado, de tradutores e intérpretes da Libras.

Na breve análise dos documentos que realizamos, dos PPs/
PPCs e dos Planos de Ensino da disciplina de Libras, nos campi em que 
são ofertadas licenciaturas em Pedagogia, ou seja, Apucarana, Campo 
Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, a inclusão da disci-
plina de Libras atende a tais requisitos legais.

Ao analisarmos as ementas dos Cursos de Pedagogia da Unes-
par, nos cinco campi, fazemos alguns destaques quanto aos conteúdos 
comuns das ementas: o aspecto histórico, o político, o gramatical, o 
metodológico, o linguístico e das noções básicas da Libras.

Em nossa análise identificamos, quanto a oferta obrigatória da 
disciplina de Libras no Curso de Pedagogia, que os cinco campi, atende 
a necessidade de formação inicial de professores-pedagogos. Essa 
formação ocorre na articulação entre saberes teóricos e o exercício 
da prática, na articulação e indissociabilidade entre teoria e prática. 
O objetivo último dos Cursos de Pedagogia da Unespar parecer ser 
possibilitar a formação integral humana e profissional.
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BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA 
COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO E 

FORTALECIMENTO DO PERFIL DO 
PEDAGOGO UNEB/CAMPUS VIII

Clara Marília Feitosa Queiroz da Silva
Joelma Gomes de Oliveira Bispo 

RESUMO
A brinquedoteca universitária é um espaço formativo potente para o desen-
volvimento de pesquisa, extensão e ampliação da compreensão do pedagogo 
acerca do brincar para o desenvolvimento humano. Nesta perspectiva, este 
texto busca compartilhar resultado de um estudo sobre a contribuição do 
projeto de extensão Encontro na/com a Brinquedoteca vinculado ao Curso 
de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – Uneb Campus VIII e 
suas ressonâncias para a formação e fortalecimento do perfil do monitor e a 
construção da sua identidade profissional. A pesquisa foi inspirada na etno-
grafia que permitiu descrição das experiências vivenciadas pelos monitores, 
incluindo as vivências da autora da pesquisa nos momentos propiciados pelo 
projeto nas atividades com crianças no Campus VIII, em escolas de Educação 
Infantil do município de Paulo Afonso e na brinquedoteca. O diário de bordo 
foi usado como instrumento de coleta. Privilegiou-se a observação partici-
pante e a entrevista focalizada. O estudo aponta que o projeto de extensão 
vem favorecendo aos monitores novas ferramentas para a construção da sua 
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identidade profissional, tais como a identificação como professor de Edu-
cação Infantil, vivência da relação teoria-prática e a construção de saberes 
docentes com a valorização do brincar.
Palavras-chave: Perfil do/a Pedagogo/a. Brinquedoteca Universitária. Projeto 
de Extensão.

INTRODUÇÃO

A brinquedoteca, nos tempos atuais, é um espaço com am-
biente diferenciado destinado a obter recursos que estimulem a 
brincadeira por meio da ludicidade, com jogos, brinquedos, atividades, 
também com materiais diversificados que estimulem a imaginação e a 
criatividade. Ou seja, é um espaço onde crianças e adultos expressam 
livremente sua autenticidade. Na brinquedoteca universitária, o peda-
gogo e outros licenciados têm a possibilidade de vivenciar experiências 
formativas a partir de situações que favorece o lidar com questões e 
práticas relacionadas ao brincar, a brincadeira e o papel do brinquedo 
na formação do ser humano. Uma oportunidade ímpar para refletir e 
discutir sobre a importância e valorização da infância.

Por isso, a afirmação da brinquedoteca nos cursos de licencia-
turas torna-se imprescindível por seu potencial enquanto possibilidade 
para favorecer a articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão. Se-
gundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 
(DCN) o currículo para esse curso deve ser formado por três eixos: 
docência, gestão e a pesquisa (BRASIL, 2006). Essa graduação tem sido 
concebida, por diferentes estudiosos como Libâneo e Franco como 
um curso que promove a construção do perfil profissional flexível e 
polivalente. Por isso, estes eixos devem permear os processos de 
aproximação dos variados campos de atuação do pedagogo tanto nas 
instituições formais como não formais e nos diferentes segmentos e 
modalidades de ensino que lhe compete.
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Para tanto, é necessário que a universidade favoreça momen-
tos formativos, situações que promovam a relação teoria-prática, 
reflexão sobre os processos educativos, estágios, projetos de pesquisa, 
de extensão entre outros. A partir dessas possibilidades, espera-se 
que ao longo da formação inicial o pedagogo ressignifique e construa 
compreensões sobre o brincar. Essas práticas quando são relacionadas 
ao processo de desenvolvimento infantil, o aprender e o ensinar, opor-
tuniza o/a pedagogo/a construir uma visão aprofundada sobre esses 
processos e permite que ele/a construa compreender o porquê e o 
como da garantia do brincar no âmbito educacional para o desenvolvi-
mento saudável e pleno das crianças.

Ao vivenciar esses momentos, como monitora do projeto e 
perceber a importância para formação, uma das autoras deste texto 
resolveu investigar sobre a contribuição do projeto de extensão Encon-
tro na/com a Brinquedoteca vinculado ao Curso de Pedagogia da Uni-
versidade do Estado da Bahia – Uneb Campus VIII e suas ressonâncias 
para a formação e fortalecimento do perfil do monitor e a construção 
da sua identidade profissional. Por tanto, esta produção é resultado 
de um recorte da monografia da pesquisa realizada como trabalho de 
conclusão de curso (TCC).

A metodologia do estudo partiu da reflexão acerca da vivência 
da monitora/autora do trabalho, que durante 1 ano e 4 meses atuou 
no projeto. Assim, foi inspirada na etnografia, que segundo Caldeira 
(1995, p. 8) “é necessário que o investigador vá ao campo onde vivem 
os sujeitos da ação que se deseja revelar, permanecendo ali por um 
tempo prolongado que lhe permita penetrar na vida cotidiana”. 

A vivência com o projeto de extensão possibilitou fazer parte 
do contexto, e assim desenvolver a pesquisa que tem como lócus a 
brinquedoteca do Campus VIII, um laboratório de aprendizagem para 
os estudantes do curso de pedagogia, atualmente organizada fisica-
mente em uma sala do prédio da Uneb, com brinquedos, jogos, mesas 
infantis, computador, um espaço para atender as crianças e os estu-
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dantes. Além de ações neste espaço físico, o projeto de extensão, tem 
como proposição a brinquedoteca itinerante e ação direcionada aos 
filhos/as dos estudantes e funcionários/as que circulam no campus.

Os sujeitos de pesquisa foram quatro monitores do projeto que 
são estudantes do curso de pedagogia da Uneb Campus VIII. A escolha 
desses sujeitos para pesquisa se fez por identificarmos entre os outros 
22 monitores, que quatro deles puderam participar com maior assidui-
dade das proposições do projeto de extensão, podendo conhecer de 
forma mais ampla a brinquedoteca e suas diferentes linhas de atuação.

Os instrumentos utilizados na pesquisa foi o diário de bordo 
que ao longo das vivências foi construído de forma reflexiva para re-
gistrar os momentos, as observações, as inquietações que ocorreram 
durante as vivências, permitindo a descrição dos fatos acontecidos, 
experiências pessoais, reflexões acerca das diferentes vivências que 
o projeto proporcionou uma das autoras deste texto, na condição de 
monitora. Segundo Triviños (1987) o diário de campo é uma forma 
de complementar as informações sobre o cenário onde a pesquisa se 
desenvolve e dos sujeitos envolvidos.

Além disso, utilizamos à entrevista focalizada que segundo 
Gil (2008, p. 112) “Este tipo de entrevista é bastante empregado em 
situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma 
experiência vivida em condições precisas”. Portanto, a partir da entre-
vista a técnica utilizada na pesquisa foi à análise das narrativas.

O projeto de extensão titulado Encontro na/com a brinquedoteca 
da Uneb Campus VIII no curso de pedagogia, tem o objetivo de desenvol-
ver movimentos formativos, junto aos estudantes de Pedagogia, a partir 
da exploração da brinquedoteca. Constituindo um ciclo de formação 
colaborativa que contribua para reflexões no processo formativo.

Considerando o recorte escolhido para compartilharmos parte 
do resultado da pesquisa desenvolvida, estruturamos este texto em 
introdução, na sequência foi feita uma breve descrição sobre o projeto 
de extensão Encontro na/com a brinquedoteca enquanto estratégia 
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para a instituição de espaços de formação para o pedagogo. Depois, 
abordamos sobre o fortalecimento do perfil profissional do pedagogo 
a partir das experiências em espaços formais e não formais e por fim, 
teceremos algumas considerações finais.

O PROJETO DE EXTENSÃO ENCONTRO NA/COM A 
BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO

A criação de brinquedotecas é fundamental para a afirmação da 
importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança onde a 
atividade principal é o brincar. A “a brinquedoteca é um espaço onde 
as crianças (e os adultos) brincam livremente, com todo o estímulo à 
manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas” (CUNHA, 
2007, p. 13), sendo um espaço com ambiente diferenciado destinado a 
obter recursos que estimulem a brincadeira por meio da ludicidade.

Existem vários tipos de brinquedotecas, variando de acordo 
com os objetivos e os contextos que estão inseridas, sejam elas priva-
das ou brinquedotecas abertas ao público. Segundo Carneiro (2015, p. 
3) são elas

• As brinquedotecas hospitalares.
• As brinquedotecas escolares.
• As brinquedotecas em centros culturais.
• Brinquedotecas comunitárias.
• Brinquedotecas em shoppings/supermercados e 

grandes magazines.
• As brinquedotecas universitárias.

Dessa maneira, ao consideramos as diferentes dimensões dos 
diferentes tipos de brinquedotecas, percebe-se o brincar como direito 
básico da criança. Dada a especificidade de cada tipo de brinquedo-
teca, trataremos neste trabalho sobre a brinquedoteca universitária. 
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Segundo Carneiro (2015, p. 3) “os principais objetivos dela são formar 
profissionais que possam atuar em instituições educativas ou não, 
mas que valorizem a brincadeira; contribuir para a manutenção e a 
valorização da cultura popular e, sobretudo, da cultura da infância”.

Estes objetivos podem ser observados no projeto de extensão, 
proposto no Campus VIII da Uneb, situado no município de Paulo Afon-
so Encontro na/com a brinquedoteca que vem favorecendo o contato 
dos estudantes de pedagogia, com grupos de crianças, instigando-os a 
estabelecerem a relação entre as teorias sobre o brincar e as nuances 
da prática pedagógica.

Dessa maneira, o projeto permite o desenvolvimento de 
experiências pedagógicas em situações e âmbitos diferentes, conside-
rando três perspectivas de atuação. A primeira constitui-se em ações 
envolvendo estudo de brinquedos, organização e gestão do ambiente 
no espaço físico da brinquedoteca e atendimento de crianças da co-
munidade. A segunda é brinquedoteca direcionada ao atendimento 
de crianças de diferentes faixas etárias, filhos/os dos estudantes e 
funcionários/as do departamento e onde se realiza os encontros do 
grupo de estudo que tem a função de discutir sobre as experiências 
dos monitores, estudar e ampliar o conhecimento referente ao brincar. 
A terceira envolve a itinerância da brinquedoteca nas escolas da rede 
pública do município de Paulo Afonso-BA.

Sobre sua função, proposta e atuação, encontramos no Art. 2º 
do seu regulamento:

A Brinquedoteca da Universidade do Estado da Bahia 
é uma iniciativa do Curso de Pedagogia – Licenciatura, 
enquanto laboratório de iniciação à pesquisa, estágio 
supervisionado, extensão e estudo de práticas lúdico-
-pedagógicas, disponibilizado como laboratório lúdico-
-pedagógico de estudos para acadêmicos e professores 
que integram este Curso, a fim de contribuir com a pres-
tação de serviços e orientação à comunidade acadêmica 
e escolar da Universidade do Estado da Bahia e Escolas 
das redes públicas municipal e estadual do município de 
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Paulo Afonso/BA, assegurando seu funcionamento com 
qualidade de atendimento ao seu principal usuário: a 
criança de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1 º 
ao 3 º ano (BAHIA, 2020, p. 3).

Nesse contexto, nos remetemos à compreensão de que a brin-
quedoteca universitária é um espaço necessário para o processo de 
formação do pedagogo aliando os estudos teóricos com os práticos, 
tendo como eixo norteador um pedagogo que utiliza o lúdico e o 
brincar como a principal ferramenta para o desenvolvimento e apren-
dizagem da criança.

As universidades, principalmente nas ciências humanas, 
buscam cumprir as metas de ensino, pesquisa e exten-
são e a capacitação de recursos humanos através do 
lúdico. Nesses cursos a Brinquedoteca é encarada como 
um laboratório onde professores e alunos do Ensino 
Superior dedicam-se à exploração do brinquedo e do 
jogo em termos de pesquisa e de busca de alternativas 
que possibilitem vivências, novos métodos, estudos, 
observações, realizações de estágios e divulgação para a 
comunidade (SANTOS, 2000, p. 59).

Com isso, a brinquedoteca universitária é o laboratório de 
aprendizagem do curso de pedagogia, onde os discentes e os docentes 
dedicam-se a exploração dos brinquedos, jogos e brincadeiras, para 
realizar pesquisas comprovando os inúmeros benefícios do brincar 
para o desenvolvimento das crianças e as atividades lúdicas como 
aliado nos processos educativos, buscando alternativas, possibilitando 
vivencias para a produção de novos métodos de ensino, é evidenciado 
quando a monitora Thailla afirma que

O projeto de extensão encontro na/com a brinquedo-
teca é um projeto que eu posso chamar de... digamos 
laboratório de pedagogia, porque a gente tem o conta-
to direto com as crianças e na universidade eu sentia 
faltar algo, porque os demais cursos eles têm algum 
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tipo de laboratório, já curso de pedagogia a brinque-
doteca não funcionava como deveria funcionar e como 
funciona atualmente, né? Então nesse laboratório e va-
mos chamar assim a gente estuda a teoria do brincar, a 
brincadeira, a teoria do jogo, a gente aprende a função 
que os brinquedos representam, então é um projeto 
muito importante nesse processo de formação e que 
todos os educadores deveriam ter que passar por essa 
experiência durante a formação.

Dessa maneira, a análise das informações levantadas na pesqui-
sa aponta que o projeto de extensão tem uma importante contribuição 
para formação do pedagogo, constituindo-se como espaço de forma-
ção e fortalecimento do perfil do pedagogo para atuação docente com 
crianças de 0 a 6 anos em instituições escolares e não escolares. Estes 
aspectos são compreendidos considerando os relatos dos monitores 
sobre suas vivências e diversas experiências tendo o brincar como eixo 
norteador. Os monitores são enfáticos em destacar o papel do projeto 
de extensão para essa formação.

Os monitores apontam elementos acerca da construção de 
um saber-fazer a partir da prática reflexiva vivenciada no projeto ao 
reconhecerem a presença marcante da dimensão teórico-prático nos 
encontros do grupo de pesquisa/estudos “Educação e infância: cultu-
ras, práticas pedagógicas e políticas públicas” vinculado ao projeto de 
extensão Encontro na/com a brinquedoteca.

Esta inferência nos leva a pensar o qual é necessário à dimensão 
teórico-prático nos processos de construção de identidade profissional, 
fazendo com que o próprio professor em formação reconheça seu valor 
social, político e profissional. Dessa maneira, alguns dos monitores, vão 
deixando claro uma identificação com o universo da infância e a Educa-
ção Infantil a partir de suas vivências na brinquedoteca, tendo assim uma 
possibilidade concreta que se alinha com as outras situações vivenciadas 
no curso as quais culminam com a construção da identidade profissional. 
Sobre isso destaca o documento do Plano nacional de Educação
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[...] a formação dos profissionais de educação infantil 
merecerá uma atenção especial, dada a relevância de 
sua atuação como mediadores no processo de desenvol-
vimento e aprendizagem. A qualificação específica para 
atuar na faixa de zero a seis anos inclui o conhecimento 
das bases científicas do desenvolvimento da criança, da 
produção de aprendizagens e a habilidade de reflexão 
sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez 
mais, fonte de novos conhecimentos e habilidades na 
educação das crianças. Além da formação acadêmica 
prévia, requer-se a formação permanente, inserida no 
trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o 
constantemente (BRASIL, 2001, p. 14).

Nesta direção, destaca-se a contribuição fundamental que a 
formação inicial tem no processo de formação do sujeito e compreen-
são do seu campo de atuação profissional. Para tanto, a universidade 
desempenha papel estratégico ao proporcionar diferentes momentos 
e movimentos formativos, sendo o projeto da brinquedoteca, como 
comentam os sujeitos da pesquisa um deles. Para eles este projeto 
tem proporcionado momentos formativos que vem contribuindo para 
a formação do pedagogo, auxiliando na construção dessa identidade. A 
monitora Iolanda afirma que “viver essas situações para enxergar que 
a Educação Infantil é onde eu quero atuar e as vivências na brinquedo-
teca, só reforçaram mais essa certeza”. E Thailla, outra participante da 
pesquisa reforça esse reconhecimento

foi a partir de todas essas experiências, vivências que eu 
consegui compreender, né? Meu papel como educado-
ra, nesse espaço da brinquedoteca que me dar um sen-
timento de pertencimento, de pertencer a esse espaço, 
por que foi através da brinquedoteca na universidade 
que eu consegui ter esse sentimento de pertencimento 
a universidade, e que me faltava bastante.

Nessa perceptiva, a experiência com monitoria na brinquedo-
teca a partir do projeto de extensão Encontro na/com a Brinquedoteca 
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tem sido um espaço em que alguns monitores se identificaram com a 
Educação Infantil, com o sentimento de pertencimento, e se identifica-
ram com esse caminho como profissional.

As questões que sobressaem as vivências da monitoria com a 
docência, são as de planejar e mediar, sintetizando a relação da expe-
riência na monitoria do projeto da brinquedoteca com a sua formação 
como pedagoga retratando que o monitor durante a vivência teve a 
oportunidade de experimentar a docência, mediar processos apren-
dendo a desenvolver atividades, a partir de uma ação planejada que 
exige do licenciando, se atentar para faixa etária das crianças, tomar 
decisões sobre a forma como a atividade seria desenvolvida, tendo 
que considerar o tempo e o espaço, coordenar todos os aspectos que 
pressupõe a ação docente e o grupo de crianças.

O FORTALECIMENTO DO PERFIL PROFISSIONAL DO 
PEDAGOGO A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS EM ESPAÇOS 
FORMAIS E NÃO FORMAIS

Pode-se dizer que a vivência com a brinquedoteca é uma intro-
dução à docência, envolvendo os discentes, em especial os sujeitos que 
tem uma aproximação com a docência na educação infantil, aqueles 
que pretendem na carreira profissional ser docente neste segmento, 
tanto em creches ou em pré-escolas, que ele vai aprender na teoria e 
na prática, formas para obter contato e construir conhecimento para 
fomentar o desenvolvimento integral e saudável das crianças. Lara, 
participante da pesquisa, chama atenção em sua fala que diz que “é 
sem dúvidas uma experiência muito marcante e necessária para o 
discente, né? Ter o primeiro impacto com a docência para alguns é 
muito significante, e até mesmo processo de descobertas e decisões”.

Para a maioria dos monitores o projeto da brinquedoteca possi-
bilitou o primeiro contato na prática com uma das etapas do segmento 
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da Educação Infantil, especialmente com a creche e o contato com as 
crianças pequenas, contribuindo no processo de formação, fortalecen-
do o perfil profissional do pedagogo, agregando valores e saberes sobre 
essa etapa tão específica da Educação Básica o campo de atuação do 
pedagogo. A monitora Thailla durante a entrevista relata que

eu tenho certeza que todas essas experiências com as 
crianças, de interagir com elas, de construir brinquedos, 
planejar atividades, tudo isso vai me ajudar no papel 
como professor na educação infantil. As experiências 
com brincar me mostraram que é possível trabalhar com 
atividades na sala de aula utilizando o brincar pra chamar 
atenção das crianças pra que elas interagir, socializar e 
participem de uma forma leve prazerosa e principalmen-
te tornar um ambiente acolhedor e aconchegante onde 
essas crianças consigam aprender da melhor maneira.

Somente quando o pedagogo em formação tem a clareza da 
importância desses processos de formação, e as marcas destas vivências 
na construção da sua identidade profissional, é que poderá contribuir na 
construção da educação voltada para a criança e a infância. Gatti (2010, 
p. 1360) ressalta que “não há consistência em uma profissionalização 
sem a constituição de uma base sólida de conhecimentos e formas de 
ação”. Dessa forma, leva o graduando entender a importância que a 
graduação tem, permitindo que o pedagogo em formação tenha discer-
nimento que “é preciso adentrar a concepção de profissional que tem 
condições de confrontar-se com problemas complexos e variados, es-
tando capacitados para construírem soluções em sua ação, mobilizando 
recursos cognitivos e afetivos” (GATTI, 2010, p. 1360).

Dessa maneira, os monitores revelaram que teve que lidar com 
situações inesperadas, que exigiu capacidade de lidar com o impre-
visto, através de brincadeiras improvisadas. A vivência com a creche 
na prática foi necessária para que os monitores tivessem contato 
com a realidade profissional, desempenhando o seu papel de forma 
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consciente e clara com relações afetivas positivas, as vivências e prá-
ticas durante a brinquedoteca itinerante com a creche e as crianças 
pequenas mostram que essa prática não ocorre de forma tranquila ou 
simples e sim, requer muito do profissional, sendo práticas complexas 
devido à faixa etária das crianças, reforçando a necessidade de mo-
mentos formativos na formação inicial do pedagogo.

Nessa perspectiva, o graduando precisa vivenciar as expe-
riências com a brinquedoteca para assim auxiliar na construção de 
soluções em suas ações durante sua vida profissional. Visando que 
os monitores vivenciaram algumas das experiências como o contato 
com crianças pequenas e crianças especiais em espaços não formais, 
atuando como docente pela primeira vez durante suas vivências no 
projeto de extensão o que torna a brinquedoteca necessária para a 
formação inicial do pedagogo, garantindo o caráter do laboratório de 
aprendizagem previsto no projeto do curso do qual fazem parte.

Portanto, a vivência no projeto da brinquedoteca da Uneb 
do Campus VIII conflui para fortalecimento do perfil profissional do 
pedagogo em formação oferecendo a possibilidade para compreender 
as especificidades da ação pedagógica em instituições escolares e não 
escolares, como é o caso da brinquedoteca universitária montada no 
espaço Marusia, na Uneb Campus VIII, no prédio Caminhos da Caatinga.

Os monitores desenvolveram a capacidade de montar um 
ambiente aconchegante que acolhe as crianças, estudando a escolha 
de quais brinquedos, pensando em brincadeiras e o público-alvo. Os 
monitores trazem essas considerações em seus relatos articulando 
suas experiências com o projeto da brinquedoteca para os saberes 
necessários em uma atuação do pedagogo no espaço não formal de 
educação. Lara aponta que “como observadora no espaço Marusia 
além de existir outro contexto a necessidade também era diferente e o 
espaço era outro, tinha mais espaço, mais liberdade e movimento, as 
crianças exploravam mais os lugares”. Ian complementa
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A brinquedoteca ganhava vida, movimento e dinâmica, 
no espaço Marusia, eu pude aprender a importância de 
um monitor para as crianças, é importante a gente está 
ali brincando e mediando e também eu pude enxergar 
o impacto da brinquedoteca na Uneb, eu vi o impacto 
da brinquedoteca, né? Quando chegava pessoas de 
fora alunos de outros cursos que perguntava o que era 
aquilo, se era algum evento. Então a beleza da brinque-
doteca e a dinâmica da brinquedoteca causam impacto 
muito grande.

Consequentemente, essa experiência com a brinquedoteca uni-
versitária em espaços não escolares é importante para o pedagogo em 
formação. Oferecendo ao monitor na brinquedoteca a oportunidade 
de conhecer o acervo de brinquedos e suas funções, como organizar e 
estruturar o ambiente da brinquedoteca, articular e mediar situações 
com crianças de diferentes faixas etárias, planejando brincadeiras para 
envolver essas crianças, organizando os horários e vivências de explo-
ração sem deixar de contemplar a docência que é o eixo estruturante 
do curso de pedagogia.

Segundo Gadotti (2005, p. 3) “o professor é muito mais um 
mediador do conhecimento. [...] Ele deixará de ser um lecionador 
para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem”, a 
docência continua sendo o eixo estruturante, porém, as vivências na 
educação não formal possibilitam a esse profissional uma formação 
cidadã, pois que 

Na educação não-formal (sic), a categoria espaço é 
tão importante como a categoria tempo. O tempo da 
aprendizagem na educação não-formal (sic) é flexível, 
respeitando as diferenças e as capacidades de cada 
um, de cada uma. Uma das características da educação 
não-formal (sic) é sua flexibilidade tanto em relação ao 
tempo quanto em relação à criação e recriação dos seus 
múltiplos espaços (GADOTTI, 2005, p. 2).
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A educação não formal é um processo de aprendizagem e Gohn 
(2014, p. 42) defende

Os programas e projetos da educação não formal devem 
cruzar, atuar e potencializar a educação formal, não 
como mera complementação mas como diretriz estru-
turante. Para isso, precisa que haja uma compreensão 
por parte dos gestores das políticas públicas, sobre a 
necessidade da articulação do formal com o não formal.

Dessa maneira, é necessária a articulação do projeto da brin-
quedoteca com a comunidade, as escolas do município, para assim 
auxiliar no processo de aprendizagem dos monitores em formação 
para uma formação flexível e das crianças envolvidas, desenvolvendo 
autonomia das crianças através da brincadeira e do brincar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a origem do curso de Pedagogia no Brasil, existe o deba-
te sobre a especificidade do campo de atuação e sobre a identidade 
do pedagogo. A partir dessa pesquisa foi necessário observar alguns 
pontos específicos que envolvem os desafios da formação inicial do 
graduando em Pedagogia.

A formação neste curso, infelizmente, como apontam alguns 
estudiosos como Tardiff (2002) e Libâneo (2004) ainda é muito teórica, 
o que dificulta ao graduando desenvolver conhecimentos, habilidades 
e competências que exigem uma articulação entre a teoria e a prática, 
formação e campo da prática profissional. Isso implica na fragilização 
da construção da identidade profissional do pedagogo, considerando 
que o pedagogo pode atuar em espaços formais e não formais, o pou-
co tempo de estágio curricular durante a graduação leva o estudante a 
não vivenciar as diferentes possibilidades, dessa maneira, o campo da 
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docência na Educação básica atualmente ainda é o caminho referência 
para os pedagogos.

Através dessa pesquisa compreendemos que o projeto de 
extensão Encontro na/com a brinquedoteca vem favorecendo aos mo-
nitores novas possibilidades para a superação da dicotomia da teoria 
e a prática na formação, ressaltando a importância dos momentos for-
mativos no curso de pedagogia, e a brinquedoteca como um espaço de 
formação e de fortalecimento do perfil do monitor para a construção 
da sua identidade profissional que possui o brincar como ferramenta 
principal para sua formação como profissional que atua em espaços 
formais ou não formais.
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A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL COMO 
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DE 
QUALIDADE PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO  
INFANTIL DO/NO CAMPO

Laiana Silva de Oliveira Foeppel Dias 
Cândida Maria Santos Daltro Alves

RESUMO
Este texto é um recorte de uma pesquisa de Mestrado em Educação, pro-
veniente de um levantamento teórico sobre alguns elementos da legislação 
educacional voltados à Educação Infantil enquanto etapa inicial da Educação 
Básica, na modalidade da Educação do Campo. O texto versa sobre a pro-
blemática de como o construto da legislação educacional tem contribuído à 
formação continuada de professores que atuam na Educação Infantil do/no 
Campo? Propõe o objetivo de analisar as normativas educacionais voltadas 
à Educação Infantil do/no Campo em seu contexto macro histórico-social. 
O percurso metodológico adotado por uma abordagem qualitativa, nível 
exploratório mediante a finalidade da atribuição do objetivo, utilizando como 
procedimento o método histórico e a técnica da pesquisa documental com 
a seleção de documentos escritos de arquivos públicos. Para o referencial 
teórico utilizamos marcos normativos em Brasil (1988, 1990, 1994a, 1994b, 
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1996, 2001, 2002, 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2014); e para o percurso 
metodológico Gil (2019); Marconi; Lakatos (2020). Como pretensão ao de-
bate, pontuamos a disposição das normativas educacionais evidenciando a 
garantia do atendimento a Educação Infantil do/no Campo, correlacionando 
a ampliação da qualidade às crianças atrelada à formação de professores.
Palavras-chave: Educação Infantil do/no Campo. Formação de Professores. 
Legislação Educacional.

INTRODUÇÃO

Este texto é um recorte temático de um levantamento teórico 
inicial sobre alguns elementos da legislação educacional voltados à 
Educação Infantil, na modalidade da Educação do Campo, correlacio-
nando ao objeto de estudo, ao qual procede o projeto de pesquisa do 
Mestrado em Educação.

Neste sentido, a partir da investigação do que está posto histori-
camente no âmbito da legislação educacional, emerge a problemática 
sobre a correlação deste constructo com a formação continuada de 
professores que atuam na Educação Infantil do/no Campo imersos em 
contextos sociais das crianças.

REFERENCIAL EDUCACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao iniciar a explanação de alguns dos marcos normativos 
educacionais, por vezes podem suscitar a menção de alguma política 
pública voltada à Educação Infantil, desta forma tecemos uma linha do 
tempo para proporcionar uma breve visualização do que será apresen-
tado nesse texto.
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Figura 1 – Linha do tempo de Educação Infantil.
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Desta maneira, partimos do pressuposto da Educação enquan-
to direito de todos, conforme os seguintes termos do Art. 205 como 
pressuposto “à educação como direito de todos” (BRASIL, 1988). Neste 
sentido, como direito assegurado a todos, a educação assim prevista 
de acordo com o:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetiva-
do mediante a garantia de:
I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria;
IV- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade;
VII- atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde (BRASIL, 1998).

Conforme estabelece Brasil (1988) no inciso IV alterado pela 
redação da EC nº 53 (BRASIL, 2006) que anteriormente atendia “às 
crianças de zero a seis anos de idade”. O Art. 208 inciso I, com a redação 
da Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 2009a) prevê o atendimento 
a idade que contempla a pré-escola; assim como amplia no inciso VII o 
atendimento a “todas as etapas” (BRASIL, 2009a) ao qual anteriormen-
te na CF (BRASIL, 1988) neste inciso este atendimento era atribuído 
“ao educando, no ensino fundamental”.
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Conforme a Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990) em seu Art. 54-IV es-
tabelecia o “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade”. Neste sentido, com a alteração através da Lei 
n°13.306/2016 este atendimento passou a ser “às crianças de zero a 
cinco anos de idade”, assim como através da mesma lei foi alterado o 
Art. 208 que atribui “ações de responsabilidade” ao “não oferecimento 
ou oferta irregular” inciso “III – de atendimento em creche e pré-escola 
às crianças de zero a cinco anos de idade” (BRASIL, 2016).

Diante desta perspectiva, ressaltamos a contribuição do I 
Simpósio Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1994a) que teve por 
objetivos:

analisar a situação do atendimento educacional à crian-
ça de 0 a 6 anos; divulgar a Política de educação Infantil 
e consolidar parcerias com entidades governamentais e 
não governamentais, visando a sua implementação; e, 
definir propostas da área da educação infantil a serem 
apresentadas à Conferência Nacional de Educação para 
Todos (BRASIL, 1994a, p. 11).

O Simpósio evidenciou percepções sobre Crianças e Infâncias 
e posteriormente “aprovaram na sessão plenária final, o encaminha-
mento à Conferência Nacional de Educação para todos, da Proposta de 
Política de Educação Infantil, acrescida de recomendações e monções” 
(BRASIL, 1994a, p. 170-173). Como contributos, a Política Nacional 
de Educação Infantil, expressa em sua Introdução que “A Educação 
Infantil pode ter um significado particularmente importante, quando 
se fundamenta numa concepção de criança como cidadã, como pessoa 
em processo de desenvolvimento, como sujeito ativo da construção do 
seu conhecimento” (BRASIL,1994b, p. 113).

Neste sentido, a Lei nº 9.394/1996 atribui no Título III o “Direito 
à Educação e o Dever de Educar” abordando em seu Art. 4º “O dever 
do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de:” “II – educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) 
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anos de idade”. Neste sentido, as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional definem:

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físi-
cos, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idades; 
II-pré-escola, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
nos de idade (BRASIL, 1996).

Assim a Lei nº 9.394/1996 determina a Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica, assim como o público etário. Em 
conformidade, o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 que revisa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil na seção 2 Mérito:

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil, de caráter mandatório, orientam a formulação 
de políticas, incluindo a de formação de professores e 
demais profissionais da educação, e também o planeja-
mento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades de 
seu Projeto Político-Pedagógico e servem para informar 
as famílias das crianças matriculadas na Educação In-
fantil sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que 
podem ocorrer (BRASIL, 2009b, p. 3).

Nesta perspectiva, a Resolução nº 5 (BRASIL, 2009c) dispõe 
no “Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil a serem observadas na organização 
de propostas pedagógicas na Educação Infantil”, desta forma a Lei nº 
13.005 (BRASIL, 2014) com vigência de 10 anos, prevê a meta 1 para a 
Educação Infantil. Desta maneira, o Plano Nacional de Educação (BRA-
SIL, 2014b) possibilita a articulação nacional, com Instituições, a qual 
refere-se a Educação Infantil através da meta 1 em 17 estratégias, a 
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qual remete pensar a Educação Infantil, assim como a atribuição sobre 
a implementação desta política, para que potencialize a construção da 
equidade social e a ampliação da qualidade da educação.

REFERENCIAL EDUCACIONAL PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO

No mesmo sentindo, elaboramos uma linha do tempo para 
possibilitar uma melhor visualização dos documentos selecionados e 
representativos da Educação do Campo.

Figura 2 – Linha do tempo de Educação do Campo.
Fonte: Elaborada pelas autoras.

Conforme apresentado na figura 2, iniciamos nossa análise 
com um recorte da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) que dispõe no Art. 28 
sobre as “adaptações necessárias” para a oferta da Educação Básica à 
população rural.

O Campo demanda à diversidade, a qual precisa estar em con-
sonância com suas especificidades campesinas, da mesma forma com 
as políticas educacionais. Desta forma, o Parecer nº 36/2001 salienta:

A Educação do Campo, tratada como educação rural na 
legislação brasileira, tem um significado que incorpora 
os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 
agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os es-
paços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. 
O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro 
não-urbano (sic), é um campo de possibilidades que 
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dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 
produção das condições da existência e com as realiza-
ções da sociedade humana (BRASIL, 2001, p. 1).

A modalidade da Educação do Campo, perpassa todas as eta-
pas da Educação Básica, assim a Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 
2002, ao instituir as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 
Escolas do Campo, ressaltamos o trecho do Parágrafo único: “A iden-
tidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade [...]” (BRASIL, 2002, p. 1).

Diante da perspectiva pedagógica que preferencialmente 
emerge a veracidade da escola do campo, conforme a Resolução CNE/
CEB nº 1/2002, evidenciamos o processo de formação de professores;

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e 
diretrizes que orientam a Educação Básica no país, ob-
servarão, no processo de normatização complementar 
da formação de professores para o exercício da docência 
nas escolas do campo, os seguintes componentes:
I- estudos a respeito da diversidade e o efetivo protago-
nismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo 
na construção da qualidade social da vida individual e 
coletiva, da região, do país e do mundo;
II- propostas pedagógicas que valorizem, na organização 
do ensino, a diversidade cultural e os processos de inte-
ração e transformação do campo, a gestão democrática, 
o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas 
contribuições para a melhoria das condições de vida e a 
fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivên-
cia solidária e colaborativa nas sociedades democráticas 
(BRASIL, 2002, p. 3).

Nesta perspectiva, conforme a Resolução do CNE/CEB nº 
2/2008 “Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios 
para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 
Educação Básica do Campo”; pontuamos o trecho inicial do Art. 1º “A 
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Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas 
[...]” (BRASIL, 2008, p. 1), da mesma forma salientamos:

Art. 7º A Educação do Campo deverá oferecer sempre 
o indispensável apoio pedagógico aos alunos, incluindo 
condições infra-estruturais (sic) adequadas, bem como 
materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, 
biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade 
com a realidade local e as diversidades dos povos do 
campo, com atendimento ao art. 5º das Diretrizes Ope-
racionais para a Educação Básica nas escolas do campo.
§1º A organização e o funcionamento das escolas do 
campo respeitarão as diferenças entre as populações 
atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo 
de vida, sua cultura e suas tradições.
§2º A admissão e a formação inicial e continuada de 
professores e do pessoal de magistério de apoio ao 
trabalho docente deverão considerar sempre s forma-
ção pedagógica apropriada à Educação do Campo e às 
oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com 
os profissionais comprometidos com as suas especifici-
dades (BRASIL, 2008, p. 2).

Neste sentido, a Educação do Campo permeia as singularidades 
referente ao atendimento dos alunos, quanto a composição das es-
colas à formação pedagógica inicial e continuada aos profissionais do 
Campo. A Educação do Campo, conforme o Decreto nº 7.352, de 4 de 
novembro de 2010 que “Dispõe sobre a política de educação do campo 
e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera” ao 
qual estabelece no “Art. 4º inciso I – oferta da educação infantil como 
primeira etapa da educação básica em creches e pré-escolas do campo, 
promovendo o desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco 
anos de idade;” (BRASIL, 2010), assim a educação do campo ofertada 
às populações do campo, constitui a equidade, a qual foi atribuída nas 
prerrogativas legais.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DISCUSSÕES

Para atingir o objetivo de analisar as normativas educacionais 
voltadas à Educação Infantil e a Educação do Campo, utilizamos a Le-
gislação como um recorte do levantamento teórico inicial, pertinente 
ao objeto de estudo do projeto de pesquisa de Mestrado em Educação, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (PPGE/Uesc).

Desta maneira o percurso metodológico utilizado no estudo, 
utilizamos como procedimento o método histórico, o qual segundo 
Marconi e Lakatos (2020, p. 108-109) “preenche vazios dos fatos e 
acontecimentos, apoiando-se em um tempo, mesmo que artificial-
mente reconstruído, que assegura a percepção da continuidade e do 
entrelaçamento dos fenômenos”, assim torna-se essencial investigar 
os fatos históricos para compreender e interligar a influência do 
contexto social atual. Posteriormente, foi feita uma seleção de docu-
mentos que possibilitasse a vinculação ao objeto de estudo, o qual 
obteve como foco o objetivo proposto, ao qual “a característica da 
pesquisa documental é tomar como fonte de coleta de dados apenas 
documentos, escritos ou não, que constituem o que se denomina de 
fontes primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2020, p. 190). Nesta propor-
ção foram preteridos por documentos escritos e de arquivos públicos, 
caracterizando a pesquisa como exploratória, que “têm como principal 
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar ideais, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses a serem testadas 
em estudos posteriores” (GIL, 2019, p. 3).

Desta forma, diante do universo vasto voltado à Educação 
Infantil e a Educação do Campo, pontuamos a estruturação de uma 
seleção de normativas, tencionando correlacionar à formação continu-
ada de professores em sua atuação diária.
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TECENDO CONSIDERAÇÕES

Portanto, a guisa do levantamento inicial desenvolvidos a partir 
dos documentos normativos, elegemos a organização estrutural da 
legislação e o atendimento à Educação Infantil do/no campo como 
elemento formativo para os professores.

Nesse sentido, podemos inferir que ao pesquisar a constru-
ção teórico metodológica, priorizando o objetivo de analisar o que 
concerne à Educação Infantil do/no Campo em seu contexto macro 
histórico-social para que haja um tensionamento em ações que impul-
sionem a proposição de formação continuada de professores visando 
a qualidade de atendimento às crianças nas Instituições de Educação 
Infantil do/no Campo.

Por fim, com o intuito de sanar e/ou amenizar as intempéries que 
têm cercado as questões em prol a uma formação continuada de quali-
dade para os professores da Educação Infantil do/no Campo, chegamos 
à conclusão de que é mister pensar e construir uma política específica 
de formação de professores em consonância ao contexto voltado para 
as escolas do campo que recebem crianças da Educação Infantil.

E assim concluímos que: ser docente na Educação Infantil susci-
ta a compreensão de concepções de crianças e infâncias da Educação 
do Campo, as quais na transversalidade da Educação do Campo, as 
infâncias do Campo precisam ser contempladas em suas identidades.

E que, ao profissional docente que atua na Educação Infantil na 
modalidade da Educação do Campo, torna-se necessário apreender o 
corpus normativo, visando a capacitação do seu exercício profissional.
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BNCC E EDUCAÇÃO FÍSICA NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE BELÉM-PA: 
OS (DES)ARRANJOS NO CAMPO DO 

TRABALHO E FORMAÇÃO NA AMAZÔNIA

Barbara Araújo da Silva 
Maria da Conceição dos Santos Costa 

RESUMO
O estudo teve como objetivo analisar o trabalho e a formação permanente 
dos/as professores/as de EF, que atuam na rede estadual de ensino de Belém 
do Pará no contexto da Amazônia Paraense. A metodologia fundamentou-se 
na abordagem crítico-dialética, assentada na aproximação do materialismo 
histórico dialético (KOSIK, 1976) e foi feito o uso de um questionário on-line 
com questões abertas e fechadas, utilizando o Termo Livre Esclarecido de 
Consentimento de participação, envolvendo 12 docentes. Os resultados 
evidenciados foram: o trabalho docente desvalorizado e intensificado, em 
que pese o desenvolvimento crítico nas aulas; precarização da condições 
objetivas e subjetivas provocando desestimulação e problemas psicosso-
ciais nos docentes; ausência de formações mobilizadas pela secretaria e a 
presença de formações externas privadas rasas e efêmeras escolhidas por 
alguns docentes; BNCC incoerente e retrógrada, uma vez que coloca a EF 
como mera atividade recreativa e desconsidera as singularidades regionais 
e retira a autonomia do/a professor/a. Concluímos que a EF sofre demasia-
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dos processos de desmonte, retrocessos e desvalorização que exigem dos/
as docentes e da sociedade engajamento crítico na reivindicação do direito 
inalienável de acesso de crianças, jovens, adultos e idosos, da cidade e do 
campo, à educação pública, gratuita de qualidade.
Palavras-chave: Educação Física. Trabalho Docente. Formação Continuada. 
Condições de Trabalho. BNCC.

INTRODUÇÃO

A Amazônia é uma região marcada por uma complexa e imensa 
diversidade socioterritorial. Segundo Oliveira e Hage (2011, p. 143), esta 
região apresenta em seus diversos territórios a diversidade que se confi-
gura entre diversos elementos a presença de sujeitos: “[...] quilombolas, 
extrativistas, indígenas, agricultores familiares, colonos, entre outros. 
São populações que convivem por meio de uma teia complexa de rela-
ções sociais, culturais e territoriais”, sujeitos da cidade e do campo, que 
integram a classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2005).

Segundo Antunes (2005), a classe-que-vive-do-trabalho incor-
pora o leque de trabalhadores/as que se caracterizam pelo vínculo de 
trabalho temporário, pelo trabalho precarizado em expansão na totali-
dade do mundo produtivo, como os terceirizados, fabris e de serviços, 
além dos trabalhadores do campo, os chamados boias-frias das regiões 
agroindustriais, além, naturalmente, da totalidade dos trabalhadores de-
sempregados que se constituem nesse monumental exército industrial 
de reserva. E nesta incorporação está o professor de educação física, res-
ponsável por socializar as práticas corporais construídas historicamente 
pela humanidade, aqui chamada de cultura corporal (SOARES, 1992), 
que envolve o jogo, a dança, a luta, o esporte, a ginástica, dentre outras 
práticas corporais que devem ser partilhadas com todos os sujeitos his-
tóricos da sociedade, dignos de terem direito ao acesso e permanência 
com qualidade a cultura corporal na escola e nos espaços não escolares.
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É no contexto apresentado acima, que este estudo se propõe a 
investigar a Educação Física na Amazônia, na tentativa de compreender 
como a materialidade do trabalho e formação docente dos sujeitos que 
atuam com a disciplina educação física (EF) vem ocorrendo mediante a 
complexidade da conjuntura atual; como os docentes vão construindo 
a docência mediante aos ataques à escola pública; diante dos processos 
de reajustes e minimização da função do estado enquanto responsável 
por oferecer o bem-estar à sociedade; e a necessidade dessa investi-
gação também se dar em função dos poucos estudos sobre a educação 
física na Amazônia, no contexto da cidade, na compreensão de escutar 
os sujeitos docentes e compreender a construção do trabalho com as 
crianças, jovens, adultos e idosos na realidade amazônida.

Neste sentido, esta investigação tem como objetivo: analisar o 
trabalho e a formação permanente dos/as professores/as de educação 
física que atuam na rede estadual de ensino de Belém do Pará, no 
contexto da Amazônia Paraense, mediado pelo processo de reestrutu-
ração produtiva no Brasil.

METODOLOGIA

Este estudo fundamentou-se na abordagem crítico-dialética, as-
sentada na aproximação do materialismo histórico dialético, por consi-
derar a realidade como totalidade concreta, superando a aparência dos 
fenômenos (KOSIK, 2002). Fizemos o uso do questionário on-line com 
questões abertas e fechadas, com o uso do Termo Livre Esclarecido de 
Consentimento de participação, envolvendo 12 sujeitos docentes.

Devido a pandemia da covid-19, tivemos que optar por este 
instrumento devido as condições objetivas e subjetivas enfrentadas no 
município de Belém-PA, reconhecendo os limites e possibilidades que 
o questionário on-line nos oferece neste momento.
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RESULTADOS

Apresentaremos os resultados dessa pesquisa em quatro eixos 
de análise: a) Trabalho docente em educação física; b) Condições de 
trabalho; c) Base nacional comum curricular e educação física e d) 
Formação continuada.

A) TRABALHO DOCENTE (TD) EM EDUCAÇÃO FÍSICA

A categoria trabalho não se define por uma formação específica 
ou um estatuto profissional, mas pelo seu labor e experiência, se trata 
do fim educativo que uma ação tenha (OLIVEIRA, 2010), para além, o 
trabalho é uma via de mão dupla, uma vez que possui caráter educa-
tivo pois quando se exerce a transformação por meio do trabalho, ele 
nos transforma de volta.

Ademais, o TD não se configura na sua materialidade o melhor 
e mais fácil dos afazeres, uma vez que, como mais uma “presa” na teia 
do capitalismo, vem sofrendo ataques, precarizações e regulações. O 
capital exige maior comprometimento e atribui mais funcionalidades 
ao papel do/a professor/a, no entanto, o retorno e os meios de traba-
lho revelam a perversa intencionalidade do capital em nos alienar de 
si, como sujeitos, do outro e da classe (ALVES, 2013; MANCEBO, 2007).

Os docentes caracterizaram o TD em EF, conforme os seguintes 
excertos: “Um trabalho voltado à formação dos filhos da classe traba-
lhadora no âmbito da Cultura Corporal” (Professor Paulo); “Um traba-
lho que busca garantir aos indivíduos um ensino da melhor qualidade 
possível nas condições atuais, contudo é um trabalho desvalorizado, 
precarizado e intensificado” (Professor João); “Um desafio constante 
de formação das novas gerações, com ênfase em fundamentos huma-
nistas, democráticos e republicanos através das vivências da cultura 
corporal de movimento” (Professor Apolo); “Um trabalho árduo devi-
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do às condições estruturais serem precárias, e a falta de recursos como 
materiais desportivos. Entretanto, é gratificante lecionar sabendo que 
estou exercendo um papel primordial para a construção do aluno para 
a sociedade” (Professor Pedro).

O conjunto dos depoimentos acima, convergem para o descaso 
enfrentado pelos professores na rede estadual de ensino, mediante a 
precarização do trabalho, a desvalorização da EF na escola, no currí-
culo, enquanto possibilidade crítica da formação humana de crianças, 
jovens, adultos e idosos, na Amazônia Paraense. O corpo histórico e as 
suas múltiplas manifestações de práticas corporais ainda não é “visto” 
na escola como espaço de produção de conhecimento, há uma frag-
mentação cartesiana da relação corpo-mente, e isto está presente nos 
projetos pedagógicos, nas avaliações em larga escala, onde o corpo é 
“útil” para relaxar e preparar para as “provas” de português, ciências, 
matemática, dentre outras, que validam o ranqueamento das escolas, 
municípios, estados e países.

A EF apresenta condições precárias de trabalho nas escolas da 
rede, o que implica em suprimento da formação humana, na desvalo-
rização do ofício, sufocando os trabalhadores. Segundo Alves (2013), o 
metabolismo social do trabalho, atinge a relação do ser individual e os 
outros seres humanos, bem como a relação do ser humano consigo, se 
configurando assim a crise do trabalho vivo que é composta pela crise 
da vida pessoal, da sociabilidade e da autorreferência pessoal, isto 
atinge o campo da educação, da Educação Básica e da educação física.

Por outro lado, reconhecemos a concepção de TD à luz de uma 
criticidade como forma de resistência dos trabalhadores aos desmon-
tes do sistema público de ensino, retirada de direitos dos cidadãos e 
sequestro da autonomia das professoras e professores. Como Freire 
(2019) nos coloca, a educação deve ser instrumento para libertação 
dos homens e mulheres, para romper com a estrutura que beneficia a 
classe dominadora.
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B) CONDIÇÕES DE TRABALHO

Como atividade que instrumentaliza os filhos e filhas da classe 
trabalhadora para ingressarem no mundo do trabalho, o TD vem ao 
longo do tempo se adaptando às diferentes fases histórica-social-eco-
nômica da sociedade, no entanto, esse movimento nem sempre vem 
acompanhado de melhorias nas condições de trabalho e nesse estudo a 
compreendemos como o “conjunto de recursos que possibilitam a reali-
zação do trabalho” (OLIVEIRA; ASSUNÇÃO, 2010, p. 1) envolvendo tanto 
instalações físicas, materiais e afins, como também incluem as relações 
quanto aos processos de trabalho e às condições de emprego, somente 
levando em consideração as objetividades e subjetividades que pode-
mos analisar e discutir todos os elementos que permeiam esse ofício.

Os docentes apresentaram como são as condições nas escolas 
da Rede Estadual de Belém onde atuam, logo, notamos que as res-
postas expõem a destruição do poder público em cuidar das escolas e 
pontuam que há: a) insuficiência de materiais pedagógicos, b) depre-
dação ou inexistência de espaço físico e c) responsabilização financeira 
para o professor. Relataram os professores: “Más condições, pois há 
falta de estrutura adequada para a prática de exercícios físicos e da 
prática desportiva. Há uma quadra poliesportiva, porém a ausência de 
manutenção deixou-a inviável para as atividades afins” (Professor Pe-
dro); “Precárias, sem material para realização digna de aula, o material 
que disponho sou eu quem compro, tudo que faço dentro da escola 
e sobre minha responsabilidade e trabalho, não tenho apoio algum” 
(Professor Augusto).

Trabalho em três escolas, em apenas uma delas tem 
quadra coberta, em todas o material pedagógico para 
trabalhar com os temas da cultura corporal é reduzido, 
bem como não disponibilizam outro espaço adequado 
para trabalhar com as práticas corporais com exceção da 
quadra poliesportiva (Professor João).
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Alves (2013) nos ajuda a compreender tais contextos, pois 
atingem o campo subjetivo de cada docente, por conseguinte, então, 
a precarização do ser humano que trabalha reflete em desequilíbrios 
metabólicos destes sujeitos que sem perceber estão adoecendo em 
consequência da intensificação dos processos de trabalho que, na 
contemporaneidade, é pano de fundo da flexibilidade, aceleração do 
trabalho e inovações tecnológicas, ao passo que a volatilidade dos 
produtos desagua também nas relações interpessoais, dessa forma, a 
nova dinâmica do trabalho adoece e retira a autonomia dos/as traba-
lhadores/as.

Importante esclarecer que a subjetividade “refere-se aos 
aspectos do pensamento, da vontade, das emoções, dos valores, da 
linguagem, dos aspectos desejantes e das práticas (comportamento) 
do professor” e ela “deve ser abordada como totalidade, compreen-
dendo, como ensina a abordagem sócio-histórica, um conjunto de fe-
nômenos relacionados e em processo, produzidos subjetivamente na 
relação com a objetividade, que é material e social” (MANCEBO, 2010, 
p. 1). Portanto, seria imprudente não salientar que essa mediação 
também é realizada pelo capital, uma vez que, em suas intervenções o 
capitalismo aliena, explora e oculta, e esses elementos trazem conse-
quências para os indivíduos, fragmentando sua consciência de si e do 
outro, suprimindo sua subjetividade.

Em relação a esse tema, os docentes apresentam sensação 
de desgaste e limitação ao mesmo tempo de “dever cumprido”, por 
intermédio das condições de trabalho, além de assumirem que são 
desvalorizados profissionalmente e da descaracterização da EF como 
disciplina, conforme os depoimentos a seguir apontam:

Mediante as condições de trabalho, me sinto limitado, 
porém faço o que posso para comprar material dentro 
das minhas condições financeiras, para tentar dar uma 
aula digna, com o mínimo de recurso. Quanto a valori-
zação, o professor em si é desvalorizado, pelos alunos, 
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pais, coordenação, direção e governo, e o professor de 
Educação Física mais ainda, principalmente por acharem 
desnecessária e sem valor social (Professor Augusto).
A sensação é de trabalho cumprido, pois apesar de 
termos todas as dificuldades alheias, ainda sim, con-
seguimos concluir o trabalho de forma eficaz. Porém, 
objetivamente, as condições são mínimas o que des-
motiva tanto o professor quanto o aluno. Entretanto, 
subjetivamente, é um dos pontos que faz querermos 
cumprir com o papel docente (Professor Pedro).

A partir disso, podemos induzir que os professores (r)existem 
e seguem carreira na docência com maior chance de desenvolverem 
sinais de adoecimentos físicos e psicológicos. Segundo o estudo de 
Cruz et al. (2010, p. 149) os professores têm predisposição

aos chamados transtornos psicossociais no trabalho 
que, associados aos agravos na condição física (no caso 
das Lesões por Esforços Repetitivos – LER, por exemplo), 
acentuam os desgastes profissionais. Dentre os princi-
pais transtornos psicossociais do trabalho, destacam-se 
as neuroses do trabalho, a fadiga psicológica, o estresse 
e a síndrome de burnout.

A dinâmica de hipersolicitação e intensificação adquirem espa-
ço em um cotidiano que não só fragiliza e torna supérfluo os produtos, 
como, também, os ideais, valores e relações interpessoais (MANCEBO, 
2007), e diante de todo um conjunto objetivo debilitado, os professo-
res criam estratégias para se manter na docência como o autofinan-
ciamento de materiais pedagógicos e o uso de quadras e/ou ginásios 
externos para conseguirem oferecer boas aulas aos estudantes, e isto 
reverbera na condição psicossocial dos/as docentes para lidar com os 
desafios da docência em EF, contraditoriamente, por serem sujeitos 
que trabalham com as práticas corporais e que o corpo histórico atua 
na centralidade destas práticas.
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C) BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Ao problematizar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
podemos contextualizar que a base foi palco de disputa de dois seto-
res: por um lado, os neoliberais que precisavam injetar seus mecanis-
mos de formação de mão-de-obra, e por outro, os conservadores que 
queriam estruturar a educação com base nos seus princípios e valores, 
logo, a versão resultante desse processo foi uma aliança entre os dois 
polos, no entanto 

[..] além dos problemas advindos de qualquer ideia 
de base nacional, apresenta ainda conteúdos muito 
retrógrados e conservadores, pois, mesmo que grupos 
alinhados com a política neoliberal ocupassem cargos 
no Ministério da Educação, não conseguiram barrar a 
influência de grupos mais conservadores [...] (HYPOLITO, 
2019, p. 196).

Por exemplo, a exclusão total da discussão sobre o papel de 
gênero, diversidade social, territorial, política, cultural e das práticas cor-
porais enquanto direitos históricos do conjunto da classe trabalhadora.

Ao questionarmos os professores sobre a relação da BNCC e 
EF, os relatos apontaram um processo lento de implementação con-
siderando as adaptações que os professores realizam para trabalhar 
com a realidade escolar, uma vez que essa regulação não dá conta das 
especificidades escolares, o debate que não chega ao chão da escola 
e aos diálogos entre professores. Notamos essa ausência ao analisar 
os divergentes depoimentos sobre a BNCC, como podemos notar nas 
respostas a seguir: “sabemos que a BNCC é um documento normativo 
o qual define os conjuntos essenciais da aprendizagem, orgânico e pro-
gressivo. Porém, o trabalho sempre é feito com adequações. Contudo, 
tento segui-la de forma subjetiva” (Professor Pedro); “BNCC nos dá 
um direcionamento muito bom, utilizo sim, porém como a realidade 
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de cada escola é diferente, eu adapto e sigo em frente” (Professor 
Augusto); “Estamos nos adequando à BNCC, superando seus limites e 
adequando o que ela traz de bom” (Professor Apolo); “O processo de 
obrigatoriedade ainda está no começo, ainda não impactou no meu 
trabalho pedagógico” (Professor Paulo).

Para alguns a BNCC já é uma realidade concreta no trabalho 
docente, para outros ainda não, em que pese a necessidade de leitura 
política dos sujeitos sobre a BNCC e seus impactos no trabalho, como 
interferência na autonomia intelectual dos docentes, engessamento 
de conteúdos sem dialogar com a realidade amazônida, sem conside-
rar os sujeitos e suas práticas corporais, suas realidades socio-econô-
mica-cultural-territorial; que representa o controle sobre o trabalho, 
regulando as práticas docentes por meio de “alcançar” competências 
e habilidades para a formação de mão-de-obra barata para o mercado, 
logo a BNCC representa uma concepção sobre o trabalho, formação, 
currículo e áreas de conhecimentos que estão ligadas ao mercado, 
“que implica em parcerias público-privadas, com a terceirização de 
materiais didáticos [...], com a inclusão de sistemas de gestão educacio-
nal, [...] que monitoram todo o sistema administrativo e pedagógico” 
(HYPOLITO, 2019, p. 194), além da homogeneização de um currículo 
nacional, sem levar em consideração as realidades regionais do Brasil.

Além disso, indagamos os professores a respeito de quais estra-
tégias encontraram e construíram nas suas aulas para (r)existirem ao 
processo de desmonte e ataque ao ensino público, e foi exposto que: 
“Principalmente os conteúdos das práticas corporais e suas relações 
com nosso regionalismo” (Professor Jorge); “Ampliação dos conteúdos. 
Ampliação do potencial crítico. Valorização da cultura de movimento 
em aspectos locais” (Professor Apolo); “Onde o aluno seja o construtor 
de pensamentos, e possa também elaborar e debater criticamente 
as aulas” (Professor Afonso); “Conteúdos associado ao cotidiano e a 
realidade dos alunos” (Professor Rafael); “Nada muito sistematizado, 
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participação nas ações do sindicato, debates na escola e nos espaços 
acadêmicos” (Professor Paulo).

Os docentes criam mecanismos para caminhar na contramão 
de uma BNCC antidialógica, com os sujeitos que ocupam a escola e 
com o contexto regional; a mesma representa um enorme retrocesso 
para com a luta dos trabalhadores para sua autonomia e para a educa-
ção enquanto práxis dialógica e libertadora na Amazônia.

Os docentes evidenciaram a construção de debates críticos 
nas aulas com a contextualização de conteúdos com a realidade social 
paraense, participação em ações sindicais e a valorização da cultura 
corporal. Todas essas medidas do que for viável em suas realidades 
educacionais, revelam resistências à lógica de controle e regulação que 
a BNCC representa ao trabalho docente em educação física.

D) FORMAÇÃO CONTINUADA EM EF

O desafio de discutir a formação continuada está em articular 
as experiências, práticas, produções científicas e a realidade vivida 
pelos professores, ou seja, por muitos fatores que incidem no trabalho 
docente. Nessa perspectiva, admitimos nesse estudo que a formação 
do professor é contínua, permanente e não pode ser segmentada, uma 
vez que, assim como a sociedade é mutável, o trabalho daquele que 
lida diretamente com ela e para ela, também se modifica.

Ao nosso ver, a formação continuada passa a ser essencial, visto 
que por meio do estudo, pesquisa, reflexão e práxis, há a transformação 
e mudança do professor, processo permanente que permite ao educa-
dor construir conhecimentos mais significativos aos educandos. Para 
isso é preciso ressaltar três elementos fundantes para se desenvolver 
essa formação: a) Partir de que a escola é o lócus da formação, ou seja, 
entender o contexto, os processos de trabalho, sua funcionalidade e 
seus sujeitos; b) Considerar e utilizar dos saberes que os professores 
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já dispunha, mediante sua experiência teórico-prática; e c) Valorizar 
esse saber para produzir formações eficazes (CHIMENTÃO, 2009), que 
apresentem o trabalho como centralidade na formação continuada/
permanente; que as condições de trabalho sejam atreladas ao debate 
da práxis do trabalho em conjunto com a especificidade dos sujeitos 
que concretamente ocupam a escola, negros/as, indígenas, quilombo-
las, homoafetivos, mulheres, homens, dentre outros, que precisam ser 
respeitados e incluídos nas práticas corporais na educação física.

Todavia, o que sabemos hoje é que as formações continuadas se 
tornaram eventos pontuais, rápidas e sem profundidade pedagógica, 
sem contextualização política da realidade concreta sobre os processos 
de trabalho, as quais não suprem os anseios dos profissionais.

Os professores revelaram sobre os processos formativos per-
manentes e como forjam os mesmos para dar conta dos processos de 
trabalho em EF: “Recentemente, tenho visto cursos on-line grátis para 
professores efetivos e temporários. Todavia, há anos que não assistia 
de tais recursos para o aperfeiçoamento dos professores” (Professor 
Pedro); “Desconheço [formações continuadas]. Nem o Cefor, nem o 
NEL, nem as USEs e nem as direções” (Professor Apolo); “Na minha 
área de Educação Física Inclusiva e Para desporto desconheço” (Profes-
sora Anitta); “Quando há formação geralmente são para professores 
de outras áreas” (Professora Frida).

Já tivemos bastante, mas hoje em dia não vejo princi-
palmente para a educação especial, só se for por conta 
própria. Eu tenho algumas formações, como tecnologias 
assistivas, orientação e mobilidade, educação física 
adaptada, e outros, alguns na área da surdez também. 
Uns oferecido pelo estado e outros por conta própria 
(Professora Simone).

Logo, se não há formações, muito menos existe a avaliação do-
cente sobre estas. Alguns dos docentes pontuaram que as formações 
que frequentaram foram por iniciativa própria, dessa forma a ausência 
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de formações mobilizadas pela secretaria, perpetuam o isolamento 
docente em seu campo de trabalho. Entendemos, também, que as 
formações não são receitas ou soluções instantâneas, pelo contrário, 
as ressaltamos como um espaço de diálogo entre os pares para a cons-
trução coletiva de estratégias para lidar com os processos de trabalho 
e seus desafios objetivos e subjetivos na docência.

Consideramos a partir de Freire (2001) que a formação per-
manente deve trazer a agenda de uma posição política de educação, 
sociedade, trabalho docente, escola, formação para crianças, jovens, 
adultos e idosos, pois a educação é permanente na razão, haja visto 
que há uma finitude do ser humano e que é necessária sua consciência 
sobre o processo de finitude que possui. Para o autor, “[...] Mais ainda, 
pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza ‘não 
apenas saber que vivia mas saber que sabia e, assim, saber que podia 
saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí’” 
(FREIRE, 2001, p. 12, grifo do autor).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com a realidade da rede estadual de ensino precária e 
em desmonte, é possível notar que os professores possuem e criam 
estratégias de (r)existência, buscando formações externas, materiais 
pedagógicos financiados por eles mesmos e espaços externos para 
elaborarem aulas dignas possibilitando o acesso à cultura corporal aos 
seus alunos. Esses elementos também evidenciam ações de enfrenta-
mento aos processos de exploração do/a trabalhador/a instalado pelo 
novo processo de reestruturação produtiva que colabora para “negar 
a possibilidade de uma identidade classista do trabalhador, negar suas 
formas de sociabilidade e subjetividade” (DIAS, 1998, p. 45-46).

Por fim, as novas demandas no campo educacional, a flexi-
bilização do mundo do trabalho e as aprofundadas injustiças sociais 
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que são frutos do capital, exigem – dos profissionais – engajamento 
político e social para (r)existência no campo educacional. Possuímos 
a responsabilidade, junto à sociedade, de reivindicar o direito inalie-
nável de acesso de crianças, jovens, adultos e idosos, do meio urbano 
e do campo; à educação pública, gratuita de qualidade, às práticas 
corporais, ao lazer, ao esporte, com bens da humanidade.
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PARTE IV

FORMAÇÃO EM  
CONTEXTOS DIVERSOS



PROJETO DE EXTENSÃO: 
RESSIGNIFICANDO TESOUROS  

COM O MUSEU AFRO-FEIRENSE

Glayce Kelly Bispo Lima 
Eduardo Oliveira Miranda 

RESUMO
O presente artigo, pretende apresentar uma das etapas do projeto: “Educação 
DeSCOral: possibilidades afro-brasileiras para a (re)invenção docente”, o qual 
se insere no marco político dos coletivos que buscam viabilizar e potencializar 
a Lei 10.639/03 e com isso propor outros olhares para as epistemologias afri-
canas e afro-brasileiras. O projeto está dividido em fases, sendo elas, um curso 
de extensão, a criação de material didático e a criação do museu afro-feirense, 
em que se refere o artigo a seguir. O museu afro-feirese visa evidenciar a me-
mória da cultura afro brasileira, ressignificando e desmistificando elementos 
já conhecidos pela população, assumindo dessa forma um trabalho decolonial 
responsável por “tirar as correntes e superar a escravidão das mentes a de-
safiar e derrubar estruturas sociais políticas e epistêmicas da colonialidade”, 
como afirma Walsh (2007, p. 9). Busca, também, destacar esse estudo para 
a historiogeografia da região de Feira de Santana, a qual carece em debates, 
saberes e pesquisas sobre a presença desse grupo social na história da cidade, 
devido ao silenciamento do processo escravista no exórdio da região agrestina, 
promovendo e viabilizando, dessa forma, o intercâmbio entre real e memória 
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da cultura afro-brasileira, trazendo histórias e experiências da cultura negra e 
demostrando os seus impactos na sociedade atual.
Palavras-chave: Trabalho Docente. Educação Decolonial. Formação Docente. 
Cultura Regional. Feira de Santana.

INTRODUÇÃO

A natureza humana sempre apresentou necessidade em co-
nhecer e aprender, desde os primórdios da civilização, o homem trans-
mite saberes de um para o outro a fim de atender suas necessidades 
cotidianas. Com o passar do tempo, esses saberes ganharam formas e 
rótulos, sendo diferenciados pela sua natureza como saberes físicos, 
químicos, históricos entre outros. Nessa perspectiva, a educação sem-
pre esteve presente na vida do homem, pois a partir do momento em 
que existe uma pessoa com domínio de algo e com disposição para 
repassar a outros indivíduos que desconhecem esse saber e procuram 
aprender, a educação se faz presente, mesmo que o seu significado 
não seja transmitir o conhecimento, mas sim construir, o ato de ensinar 
a quem deseja aprender é um aspecto fundamental para educação, 
sendo educar o ato de ensinar e/ou instruir (QUADROS; ROSA, 2005).

Já a palavra museu derivou-se do termo Museion que significa 
templo das musas, se referindo ao espaço dedicado a guardar tesouros, 
que segundo Chagas, deve atuar em três campos básicos: na investiga-
ção, na preservação e na comunicação (CHAGAS, 1996, p. 47). Servindo 
como uma base cultural tendenciada não só a produzir conhecimento, 
como convergência dos saberes científicos e a correlação dos objetos, 
símbolos e memória.

Tendo em vista tais ferramentas – educação e ambiente de 
construção de conhecimento – tão importantes para a civilização e o 
debate sobre a reinvenção da educação, partindo de uma visão deco-
lonial, a qual perpassa “por reconhecer que todo conhecimento é um 
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conhecimento histórico, corpóreo e geopoliticamente” (RESTREPO; 
ROJAS, 2010, p. 20), o qual se distancia da narrativa eurocêntrica e 
abre novas variantes para a construção histórica, social e cultural da 
população. Foi construída a ideia da criação do primeiro museu afro-
-feirense, em plataforma digital.

Dessa forma, a combinação do educar, com a construção do 
museu afro-feirense e a visão decolonial, irá a promover o conheci-
mento e conservação da cultura negra feirense, como um grande 
tesouro para a população, em detrimento a uma educação extraclasse, 
a qual possibilitará, não só discentes e docentes, como o público em 
geral, a conhecer, conservar, aprender e relacionar o real e a memória, 
concordando assim com a Lei de Diretrizes e Base da Educação, Art. 
I Da Educação (1998): “A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no tra-
balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Sendo assim, essa agregação permitirá a utilização da ferra-
menta on-line para oferecer uma discussão, compreensão, aprendiza-
gem e ressignificação dos elementos afro-brasileiros locais, os quais 
metaforicamente estão sendo retratados como tesouro no título do 
projeto. Além de viabilizar ao município de Feira de Santana, o qual 
é constituído de 10 distritos, que abarcam diversas comunidades, e 
apresentam dificuldades em seu deslocamento para o centro urbano, 
a produção de debates decoloniais e o reconhecimento da pluralidade 
étnica da sociedade feirense, permitindo a estes cidadãos a experi-
ência de visitar – a qualquer momento – a instituição museal virtual. 
Possibilitando uma nova leitura de mundo, através da musealização de 
objetos, cenários, pessoas, imagens e sinais.

Portanto, o projeto Ressignificando tesouros com o Museu 
Afro-feirense trata-se de uma ferramenta para conhecer, desmistificar 
e ressignificar a figura negra na sociedade – tanto mundial, quanto 
regional – promovendo ao indivíduo um âmbito pensante, disponibili-
zando concepções de arte, cultura, história, política e patrimônio.
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METODOLOGIA

O projeto pretende realizar pesquisas (virtuais) exploratória 
periódicas com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses 
(GIL, 2008). Na plataforma digital – atendendo consequentemente as 
normas referentes ao período de pandemia – será questionados sabe-
res científicos baseados na cultura afro-brasileira, afim de realizar um 
levantamento bibliográfico sobre o tema de estudo e compartilhar e 
ressignificar saberes por meio de entrevistas, mesas redondas, roda de 
conversas, palestras, vídeos animações e obras/objetos visuais, dentre 
as quais trabalharam temas como presença negra em feira, raízes 
feirenses, representatividade negra na música, literatura e teatro na 
cidade, a população negra no comércio de Feira de Santana – atividade 
econômica principal da região – dentre outras, as quais serão apresen-
tadas no cronograma do trabalho.

Local: Plataforma do Instagram
Atividades a serem desenvolvidas (Ocorrerão on-line devido ao 

momento de pandemia):

• Roda de conversa.
• Entrevistas.
• Debates.
• Mesa redonda.
• Palestras.
• Vídeos animações.
• Cartazes (postagens).

Todas as atividades desenvolvidas na plataforma digital, serão 
exibidas no canal do YouTube, do grupo de pesquisa, e farão parte do 
curso de extensão, servindo como formativas para os alunos matricu-
lados.
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DISCUSSÃO E RESULTADO

A construção do Museu Afro-Feirense funcionará na platafor-
ma digital, como exemplificado na metodologia, o qual atende um 
formato virtual do repositório do legado afro-brasileiro presente na 
formação identitária do município de Feira de Santana. Portanto, pen-
sar no museu elucida o resgate das culturas negras, as quais podem ser 
acessadas por educadores e comunidade em geral.

Sendo assim, com base nos debates, acerca da educação 
decolonial e os elementos regionais importantes para a construção 
historiogeográfica da cidade, foram reunidos em um cronograma as 
etapas que contemplarão a execução do projeto, valorizando a cultura 
negra local e possibilitando debates na plataforma digital Instagram, 
procurando promover uma nova visão de história a qual é “narrada 
de uma perspectiva que situa a Europa como ponto de referência e 
de chegada” (MIGNOLO, 2003, p. 41), valorizando e ressignificando os 
olhares para as demais culturas.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1º MÊS Matricula e acompanhamento do curso de extensão;

2º MÊS
Acompanhamento do curso de extensão, obtenção e 
aprofundamento de material para enriquecimento do museu digital;

3º MÊS
Acompanhamento do curso de extensão, obtenção e 
aprofundamento de material para enriquecimento do museu digital;

4º MÊS
Acompanhamento do curso de extensão, obtenção e 
aprofundamento de material para enriquecimento do museu digital;

5º MÊS
Acompanhamento do curso de extensão, obtenção e 
aprofundamento de material para enriquecimento do museu digital;

6º MÊS
Criação e gerenciamento da plataforma digital: Instagram; 
Pesquisa exploratória em formato de enquetes; Análise dos 
resultados obtidos;
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

7º MÊS
Criação e gerenciamento da plataforma digital: Instagram; 
Pesquisa exploratória em formato de enquetes; Análise dos 
resultados obtidos;

8º MÊS

Construção do programa: um tesouro desconhecido (vídeo 
animação relatando fatos desconhecidos da cultura negra, 
que ocasionaram saberes utilizados no dia a dia.); Aplicação 
do programa periódico: um tesouro desconhecido; Criação e 
publicação de postagens: (tema-raízes feirenses)

9º MÊS

Aplicação do programa periódico: um tesouro desconhecido; 
Criação e publicação de postagens: (tema – presença negra em feira)
Promoção de Lives na plataforma 1º Live – roda de conversa: (a 
importância da representatividade negra na história de feira de 
Santana.) 2º Live – mesa redonda: (o impacto do silenciamento da 
cultura negra ao longo da história, na sociedade atual.)

10º MÊS

Aplicação do programa periódico: um tesouro desconhecido;
Criação e publicação de postagens: (tema – valorização da cultura 
negra) Promoção de Lives na plataforma 3º Live – palestras: 
representatividade negra na cultura de feira de Santana 4º Live 
– mesa redonda: artistas negros feirenses e sua trajetória (será 
abordado nomes como Paula Sanffer, Maryzélia, Russo Passapusso, 
Tonho Dionorina, dentre outros.)

11º MÊS

Aplicação do programa periódico: um tesouro desconhecido;
Criação e publicação de postagens: (tema – por trás do 
preconceito) Promoção de Lives na plataforma 5º Live – debate: 
democracia racial, verdade ou mito? 6º Live – entrevista: raízes 
preconceituosas, como refazer um olhar através da educação 
decolonial.

12º MÊS

Promoção de Lives na plataforma; 7º Live – palestra: a presença 
da população negra no comércio de feira de Santana; 8º Live 
– mesa redonda: a importância da valorização do legado afro-
feirense; Construção e publicação de vídeo resultados do projeto; 
Finalização das atividades

Quadro 1 – Cronograma de execução.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os meses de 1 a 5, o qual se iniciou em novembro de 2020, con-
templa ao curso de extensão, onde no primeiro momento foi lançado 
a seleção de 40 pessoas (perfil indicado na população-alvo) interes-
sadas em construir o processo formativo docente com ênfase na Lei 
10.639/03. O curso está sendo realizado em 60 horas, com encontros 
quinzenais de 4 horas de duração para cada atividade presencial, per-
fazendo aproximadamente 8 meses de atividade. Cada encontro será 
direcionado por um eixo-formativo, dentre eles os conceitos Decolo-
nialidade, Solidariedade, Colonialidade e Oralidade. Pois dessa forma 
será possível a coleta de material e ferramentas necessárias para se 
trabalhar na plataforma digital.

Após este período, haverá dois meses de pesquisa exploratória, 
visando compreender a necessidade e conhecimento do público, pri-
meiramente em relação ao significado da visão decolonial e a realidade 
a qual está inserida e posteriormente a valorização dos elementos re-
gionais, baseados nessa nova concepção. Dessa maneira, será possível 
a realização elucidada das próximas etapas, construindo um local de 
conhecimento popular e acessível.

Do 8º ao 12º mês o museu afro-feirense já estará sendo exe-
cutado, trazendo debates de suma importância para a população, e 
permitindo que as unidades escolares o utilizem como ferramenta de 
estudo e construção de conhecimento. A idealização de se trabalhar 
em etapas, se deu pela necessidade de desenvolver em primeiro plano 
uma esfera, na qual seja possível a compreensão da decolonialidade, 
sua influência na educação e a dificuldade em ressignificar saberes 
historicamente enraizados, visando a realização da fala de Milton San-
tos (2000)1 “Desejamos integrar a sociedade brasileira de modo que, 
num futuro próximo, ser negro no Brasil seja, também, ser plenamente 
brasileiro no Brasil”.

1  Trecho retirado do artigo Ser negro no Brasil hoje escrito por Milton Santos, geógrafo, 
professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
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À vista disso, o projeto “Ressignificando tesouros com o museu 
afro-feirense” promoverá o resgate da cultura negra, conservando e 
revalorizando suas experiências, permitindo o conhecimento e estu-
do do legado afro-brasileiro em Feira de Santana. Além de chamar a 
atenção para a força da consciência negra no campo histórico, cultural, 
social e político da região feirense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Educar exige respeito aos saberes dos educandos. 
Respeito é uma dimensão do afeto. Em palavras mais 
simplificadas pensar certo exige respeito aos saberes 
com os quais os educandos chegam na escola e também 
discutir com eles a razão desses saberes em relação 
com o ensino de conteúdos. É valorizar e qualificar a 
experiência dos educandos e aproveitar para discutir os 
problemas sociais e ecológicos, a realidade concreta a 
que se deva associar a disciplina, estudar as implicações 
sociais nefastas do descaso dos mandantes, a ética de 
classe embutida nesse descaso (FREIRE, 1999, p. 33-34).

Baseado no que foi apresentado e de acordo com Freire (1999) a 
educação perpassa pela valorização não só dos saberes pré-existentes 
do discente, como a influência do ambiente, ao qual ele está inserido, 
ou seja, para se construir um conhecimento sobre algo, é necessário 
levar não só a teoria científica, como os costumes, tradições e aspectos 
ambientais, em que os indivíduos estão inseridos. Para Boaventura 
de Sousa Santos (2002), o momento contemporâneo se estabelece 
pelas ausências dos oprimidos na produção do conhecimento, assim 
como pela urgência em revalorizar as experiências das culturas negras 
no trato com os saberes científicos. Observando essa concepção de 
educação e analisando a importância de se valorizar a cultura negra, 
historicamente inferiorizada e reprimida, em especial nos materiais di-
dáticos, afim de desmistificar uma narrativa eurocêntrica, a construção 
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do museu afro-feirense propõe por meio de um contexto decolonial, 
longe das amarras europeias, permitir um novo olhar acerca da história 
social, política e cultural da região feirense e valorização dos costumes 
e tradições regionais.
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ENSINO DE PROPORCIONALIDADE 
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HISTÓRICO-CULTURAL: UM PANORAMA 
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RESUMO
Este artigo, de cunho qualitativo, é um recorte de um estudo em desen-
volvimento e tem por objetivo apresentar um levantamento de pesquisas 
acadêmicas cujo foco é o ensino e aprendizagem de proporcionalidade 
com embasamento na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (1896-1934), 
em especial, das que são voltadas à formação de professores. A escolha do 
tema deve-se ao fato das autoras estarem em movimento de estudos sobre 
a referida temática para a elaboração de uma pesquisa de Mestrado Pro-
fissional. Para atingir o objetivo, foi feito um levantamento de dissertações 
e teses em sites de caráter científico, em bibliotecas digitais e no currículo 
Lattes dos coordenadores e de pesquisadores vinculados ao Grupo de Es-
tudos e Pesquisas sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe). Constatou-se com 
esse levantamento que nenhuma tese e apenas uma dissertação explora a 
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temática Proporcionalidade fundamentada na Teoria Histórico-Cultural no 
contexto de formação de professores. Com base nesse trabalho acadêmico 
encontrado, verificamos que há uma carência de pesquisas com discussões 
da proporcionalidade na abordagem da THC, especialmente no ramo da geo-
metria e com (futuros) professores. Desse modo, defende-se a elaboração de 
outras pesquisas voltadas à formação de professores que tenha como foco a 
discussão de Proporcionalidade na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural.
Palavras-chave: Pesquisas Acadêmicas. Proporcionalidade. Teoria Histórico-
-Cultural. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa em de-
senvolvimento que é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática (Educimat), do Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes), e ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Práticas 
Pedagógicas de Matemática (Grupem). Destacamos que a primeira 
autora é bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo (Fapes),

Com o objetivo de apresentar um levantamento de pesquisas 
cujo foco é o ensino e aprendizagem de proporcionalidade com emba-
samento na Teoria Histórico-Cultural, em especial, das que são voltadas 
à formação de professores, este trabalho é constituído por três pilares: 
possui como temática o conteúdo matemático proporcionalidade, com 
olhar voltado para a geometria; segue a linha de pesquisa formação de 
professores; e segue as bases da Teoria Histórico-Cultural.

Cabe mencionar que a escolha da discussão a ser abordada 
neste trabalho deve-se ao fato de as autoras estarem em movimento 
de estudos para a elaboração de uma pesquisa de Mestrado Profissio-
nal que envolve os referidos pilares. E, para justificar a escolha de cada 
um dos três pilares elencados, iniciamos destacando que a escola é um 
“espaço de aprendizagem e apropriação da cultura humana elaborada” 
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(MOURA et al., 2010, p. 82), e que nesse contexto o professor é “enten-
dido como alguém mais experiente da cultura” (REGO, 1995, p. 111). 
Dessa forma, temos que o docente precisa organizar intencionalmente 
o ensino para que os alunos possam se apropriar de conhecimentos 
histórico e culturalmente constituídos na e pela humanidade.

Além disso, entendemos que também cabe ao professor o 
papel de desenvolver o ensino de modo que possibilite ou crie possi-
bilidades para que seus alunos tenham condições de se apropriarem 
de conceitos científicos. Nessa perspectiva, Talizina (2009, p. 31-32, 
tradução nossa) afirma que a função do docente “se relaciona com 
a organização da assimilação, pelo aluno, do determinado elemento 
da experiência social (conceitos, ações)”. Desse modo, entendemos 
que para que o ensino ocorra de maneira adequada à compreensão 
dos estudantes, é necessário que o próprio docente conheça o objeto 
a ser ensinado, seu processo histórico e modos de desenvolvimento 
de ações para organizar sua atividade principal que é o ensino. Nessa 
perspectiva, precisamos discutir sobre a formação de professores.

Assim, partimos da ideia de que um contexto de formação é 
propício para o desenvolvimento de conhecimentos e metodologias 
capazes de contribuir para a prática docente e, consequentemente, 
para o aprendizado dos discentes. Essa ideia vai ao encontro da ideia 
proposta por Libâneo (2001, p. 22) quando ele afirma que

O professor é o mediador desse encontro do aluno 
com os objetos de conhecimento. O professor introduz 
os alunos no mundo da ciência, da linguagem, para 
ajudar o aluno a desenvolver seu pensamento, suas 
habilidades, suas atitudes. Sem professor competente 
no domínio das matérias que ensina, nos métodos, nos 
procedimentos de ensino, não é possível a existência 
de aprendizagens duradouras. Se é preciso que o aluno 
domine solidamente os conteúdos, o professor precisa 
ter, ele próprio, esse domínio. Se os alunos precisam de-
senvolver o hábito do raciocínio científico, que tenham 
autonomia de pensamento, o mesmo se requer do pro-
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fessor. Se queremos alunos capazes de fazer uma leitura 
crítica da realidade, o mesmo se exige do professor. Se 
quisermos lutar pela qualidade da oferta dos serviços 
escolares e pela qualidade dos resultados do ensino, 
é preciso investir mais na pesquisa sobre formação de 
professores (LIBÂNEO, 2001, p. 22, grifo nosso).

Nessa perspectiva, evidenciamos a necessidade que se tem de 
promover momentos de aprendizagem da docência tanto para os licen-
ciandos, visto que futuramente irão se inserir no contexto escolar na 
qualidade de educador, quanto aos professores em atuação, de modo 
que esses tenham a oportunidade de avaliarem e ressignificarem suas 
práticas a partir de novas aprendizagens na docência.

Nesse cenário que envolve formação docente, defendemos 
discussões que giram em torno de conceitos relacionados à proporcio-
nalidade. A escolha pela discussão dessa temática tem como influência 
o fato desse referido conteúdo ser considerado como um tema impor-
tante da Matemática, devido sua aplicabilidade em diversas situações do 
nosso cotidiano bem como em outras áreas do conhecimento. A propor-
cionalidade ganha destaque, também, dentro da própria Matemática, 
visto que seus conceitos se fazem presentes em outros conteúdos, tal 
como “[...] na resolução de problemas multiplicativos, nos estudos de 
porcentagem, de semelhança de figuras, na matemática financeira, na 
análise de tabelas, gráficos e funções” (BRASIL, 1998, p. 84).

Nessa perspectiva, entendemos que discutir os conceitos de 
proporcionalidade é relevante para que esse assunto seja compreen-
dido como necessário ao entendimento de outros e em situações do 
cotidiano. Assim, visando apresentar a referida temática de maneira 
a percebê-la para além da álgebra e do uso de algoritmos, apoiamos 
nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural (THC), de Vigotski (1896-
1934), no qual procuramos mostrar que a proporcionalidade é fruto 
de uma necessidade humana, tendo em vista que os conceitos mate-
máticos são oriundos de buscas por “[...] soluções que possibilitaram a 
construção social e histórica dos conceitos” (MORETTI, 2011, p. 387).
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Percebemos que noções envolvendo a proporcionalidade, em 
particular, como sendo oriunda de uma necessidade humana ao con-
siderarmos, por exemplo, a caça e a coleta realizadas na pré-história. 
De acordo com Childe (1975), quando era a caça que predominava, os 
indivíduos se apropriaram do conhecimento de que animais grandes – 
como o mamute – não podiam ser perseguidos por indivíduos isolados 
ou por pequenas famílias, mas sim por uma unidade social maior. 
Posteriormente, ao iniciarem o plantio de alimentos, compreenderam 
que quanto mais pessoas fossem alimentadas pelo que estava sendo 
cultivado, maior deveria ser a quantidade de alimento a ser plantado, 
bem como seria necessária participação de mais pessoas no processo 
de cuidado dos campos (CHILDE, 1975).

Além disso, também havia a preocupação em ter certo controle 
do quantitativo de animais a serem caçados e alimentos a serem plan-
tados, de modo que não houvesse escassez de comida para o sustento 
da sociedade. Assim, a caça e a coleta eram realizadas de forma pro-
porcional ao quantitativo de indivíduos que seriam beneficiados pelos 
mantimentos obtidos, tal como indica Childe (1975) pois,

[...] os melhoramentos na técnica ou intensificação de 
caça e coleta, além de um determinado ponto, resultam 
no extermínio progressivo da caça e numa diminuição 
absoluta do suprimento. [...] O cultivo do alimento der-
ruba imediatamente os limites até então impostos. Para 
aumentar o abastecimento, basta semear mais e colocar 
mais terra em uso. Se houver mais bocas a alimentar, 
haverá também maior número de mãos para cuidar dos 
campos (CHILDE, 1975, p. 80).

Portanto, tendo em vista que desde a época pré-histórica 
faz-se uso de noções relacionadas a proporcionalidade, e que este é 
um tema que está presente em diversas situações do nosso cotidiano, 
entendemos ser uma temática importante de se trabalhar no contexto 
de formação de professores. De modo que estes sujeitos possam se 
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apropriar de conhecimentos históricos e culturalmente constituídos na 
e pela humanidade e, posteriormente, fazer uso desses conhecimentos 
em sua atividade de ensino no contexto escolar.

Tendo em vista nosso objetivo, no decorrer deste artigo busca-
mos indicar pesquisas que dialogam com nossa proposta, que foram 
desenvolvidas na formação de professores com foco no processo de 
ensino e aprendizagem de proporcionalidade e que tem como base 
a Teoria Histórico-Cultural. Para tal, este trabalho foi estruturado em 
quatro seções que se seguirão após a Introdução: na primeira, discor-
remos a respeito do caminho percorrido para realizar o levantamento 
das pesquisas; na segunda, descrevemos nossa análise apresentando 
as principais ideias contidas nas dissertações encontradas no levanta-
mento; na terceira, apresentamos os resultados obtidos no levanta-
mento; e na quarta, finalizamos com as considerações finais.

CAMINHOS PERCORRIDOS

Para atingir ao objetivo da pesquisa, que é apresentar um 
levantamento de pesquisas cujo foco é o ensino e aprendizagem de 
proporcionalidade com embasamento na Teoria Histórico-Cultural, em 
especial, das que são voltadas à formação de professores, inicialmen-
te realizamos um levantamento de dissertações e teses que versam 
sobre proporcionalidade na perspectiva Histórico-Cultural. Para tal, 
conforme apresentamos no quadro 1, foram feitas buscas em sites 
de caráter científico, em bibliotecas digitais e no currículo Lattes dos 
coordenadores e de pesquisadores vinculados ao Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe)1, tendo em vista que 

1  Consiste em um grupo que, dentre outras ações, realiza “estudos e pesquisas acerca 
da atividade pedagógica, segundo os princípios teórico-metodológicos da abordagem 
histórico-cultural, focalizando os elementos constitutivos dos processos de ensino e de 
aprendizagem na formação inicial e contínua de professores e pesquisadores, exerci-
tando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Ver em: site do GEPAPe. 
Disponível em: http://www2.fe.usp.br/~gepape/. Acesso em: 19 nov. 2020.
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seus estudos têm relação com a nossa proposta pelo fato de utilizarem 
o mesmo referencial teórico-metodológico.

Sites de caráter científico Bibliotecas digitais Currículo Lattes

Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes

Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e 
Dissertações

Dos coordenadores do 
GEPAPe

Google Acadêmico
Biblioteca Digital 
Domínio Público

De pesquisadores do 
GEPAPe

Quadro 1 – Locais de buscas por dissertações e teses.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

As buscas foram realizadas a partir de descritores previamente 
definidos por nós, que consistem em termos vinculados à Proporciona-
lidade e à Teoria Histórico-Cultural, sendo eles apresentados na figura 1.

Figura 1 – Descritores utilizados nas buscas por teses e dissertações.
Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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A primeira procura foi feita no Catálogo de Teses e Dissertações 
da Capes, onde decidimos buscar pelas combinações, de dois a dois, 
dos termos relacionados à proporcionalidade com os termos vincula-
dos à Teoria Histórico-Cultural, o que gerou um total de 30 combina-
ções, sendo elas listadas no quadro 2.

COMBINAÇÕES GERADAS
(termos vinculados à proporcionalidade com termos vinculados à Teoria 

Histórico-Cultural)

1. Propor-
cionalidade 
e Teoria 
Histórico-
Cultural

7. Proporção 
e Teoria 
Histórico-
Cultural

13. Razão 
e Teoria 
Histórico-
Cultural

19. Escala 
e Teoria 
Histórico-
Cultural

25. Regra de 
três e Teoria 
Histórico-
Cultural

2. Propor-
cionalidade e 
THC

8. Proporção 
e  THC

14. Razão e 
THC

20. Escala e 
THC

26. Regra de 
três e THC

3. Propor-
cionalidade 
e Histórico 
Cultural

9. Proporção 
e Histórico 
Cultural

15. Razão 
e Histórico 
Cultural

21. Escala 
e Histórico 
Cultural

27. Regra de 
três e Históri-
co Cultural

4. Propor-
cionalidade 
e Teoria da 
Atividade

10. Proporção 
e Teoria da 
Atividade

16. Razão e 
Teoria da 
Atividade

22. Escala e 
Teoria da 
Atividade

28. Regra de 
três e Teoria 
da Atividade

5. Propor-
cionalidade e 
Atividade de
ensino

11. Proporção 
e Atividade de
ensino

17. Razão e 
Atividade de
ensino

23. Escala e 
Atividade de
ensino

29. Regra 
de três e 
Atividade de
ensino

6. Propor-
cionalidade e 
Atividade
Orientadora 
de Ensino

12. Proporção 
e Atividade
Orientadora 
de Ensino

18. Razão e 
Atividade
Orientadora 
de Ensino

24. Escala e 
Atividade
Orientadora 
de Ensino

30. Regra 
de três e 
Atividade
Orientadora 
de Ensino

Quadro 2 – Combinações usadas nas buscas por teses e dissertações no Catálogo 
de Teses e Dissertações da Capes.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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No intuito de retratarmos os resultados de forma mais precisa 
possível, as buscas foram feitas com todas essas trinta combinações lis-
tadas. Ainda, como foram encontradas as mesmas produções acadêmi-
cas em buscas diferentes, optamos por não listar quantas e quais foram 
achadas ao usarmos cada uma das combinações enumeradas no quadro 
2 – como comumente é feito –, no caso, listamos as pesquisas encontra-
das e especificamos as combinações que as têm como resultado.

Cabe destacar que incialmente fizemos o levantamento a partir 
da leitura dos títulos e dos resumos das teses e das dissertações, sele-
cionando para a realização da leitura mais detalhada apenas aquelas 
que indicavam haver produção de conhecimentos relativos à temática.

Visto que a proporcionalidade é um conteúdo que se faz pre-
sente em diversos outros (BRASIL, 1998, p. 84), não fizemos qualquer 
tipo de restrição a respeito desse aspecto no momento da seleção. 
Assim, com os resultados obtidos no Catálogo de Teses e Dissertações 
da Capes, encontramos nenhuma tese e oito dissertações (elencadas 
no quadro 3, em ordem cronológica). Após, a partir das leituras dos 
resumos, introduções, metodologias, análise dos dados e conclusões, 
foi possível identificamos as principais características de cada uma 
dessas pesquisas, sendo elas apresentadas no quadro 3 a seguir, 
onde também especificamos qual foi a combinação usada quando a 
encontramos (conforme enumerado no quadro 2). Nesse ponto, vale 
ressaltar que, como mencionado anteriormente, uma mesma pesquisa 
foi encontrada em mais de uma busca.
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Combinação 
usada ao 
ser encon-
trada

Relação da 
pesquisa 
com a THC

Foco da pesquisa 
e a relação com a 
proporcionalidade 
constatada

Título da Pesquisa Ano

9

Realiza 
aproxima-
ções com a 
THC

Relação existente 
entre a arquitetura, 
a matemática e 
a arte a partir 
de estudos de 
conceitos relativos 
à proporção áurea 
(dentre outros 
conteúdos)

O ensino do 
desenho técnico 
mediado pela 
história da arquite-
tura, matemática e 
computação gráfica

2016

12
Ancora-se 
na THC

Não foi identificado 
se ou como os su-
jeitos mobilizaram 
ou se apropriaram 
de conceitos sobre 
proporcionalidade 
ao participarem 
da pesquisa em 
questão

Setor trigonal: 
contribuições de 
uma atividade 
didática na forma-
ção de conceitos 
matemáticos na 
interface entre 
história e ensino de 
matemática

2016

1, 3, 25 e 27
Ancora-se 
na THC

Ensino e 
aprendizagem de 
conceitos relativos 
à proporção

Discussões e ações 
envolvendo racio-
cínio proporcional: 
reflexões sobre 
aprendizagens 
da docência de 
licenciandos

2017
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Combinação 
usada ao 
ser encon-
trada

Relação da 
pesquisa 
com a THC

Foco da pesquisa 
e a relação com a 
proporcionalidade 
constatada

Título da Pesquisa Ano

7, 11, 13 
e 17

Ancora-se 
na THC

Ensino e 
aprendizagem de 
conceitos relativos 
à porcentagem, 
que mobilizou jul-
gamentos propor-
cionais apoiados 
no referencial de 
metade

Contribuições 
das atividades 
de ensino para 
a compreensão 
do conceito de 
porcentagem

2018

10,12, 16 
e 18

Ancora-se 
na THC

Ensino e aprendiza-
gem de conceitos 
relativos à razão e 
à proporção

O processo de ensi-
no e aprendizagem 
dos conceitos de 
razão e proporção 
mediado pela 
atividade orienta-
dora de ensino na 
Educação Básica

2019

7, 9, 10, 12,
13, 15, 16 
e 18

Ancora-se 
na THC

Instrumento de 
medida Quadrante 
Geométrico que, 
ao ser construído, 
mobiliza a articula-
ção e conhecimen-
tos pré-existentes 
de razão e de 
proporção

Uma interface 
entre história e 
ensino de matemá-
tica: contribuições 
na formação de 
conceitos de 
estudantes na 
construção e 
utilização de um 
instrumento de 
medida do século 
XVI – o quadrante 
geométrico

2019



281COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Combinação 
usada ao 
ser encon-
trada

Relação da 
pesquisa 
com a THC

Foco da pesquisa 
e a relação com a 
proporcionalidade 
constatada

Título da Pesquisa Ano

11
Ancora-se 
na THC

Instrumento de 
medida Círculos 
de proporção 
que, ao ser ma-
nuseado, mobiliza 
conhecimentos 
pré-existentes de 
razão, proporção e 
escala

Um estudo sobre 
os conhecimentos 
matemáticos 
mobilizados no 
manuseio do ins-
trumento círculos 
de proporção de 
William Oughtred

2019

3, 9 e 15

Realiza 
aproxima-
ções com a 
THC

Práticas de 
professor inserido 
em contexto 
envolvendo pro-
porcionalidade

Tessituras de um 
olhar sobre a 
própria prática 
pedagógica do 
professor de 
Matemática em 
sala de aula

2020

Quadro 3 – Característica das pesquisas selecionadas no Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Dessa forma, sete, dos oito trabalhos citados, apontam que 
durante a produção de dados houve mobilização e/ou apropriação de 
conceitos relacionados à proporcionalidade. No entanto, constatamos 
que apenas três deles se aproximam da nossa proposta, apresentando 
movimento intencional de produção de conhecimento sobre a temá-
tica na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural. O quadro 4 apresenta 
um retrato geral dessas três pesquisas.
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Título Autor Orientador/a Ano Instituição

O ensino do desenho 
técnico mediado 
pela história 
da arquitetura, 
matemática e 
computação gráfica

Janaína 
Carneiro 
Marques

Priscila de 
Souza Chisté

2016

Instituto 
Federal do 
Espírito 
Santo

Discussões e 
ações envolvendo 
raciocínio 
proporcional: 
reflexões sobre 
aprendizagens 
da docência de 
licenciandos

Emerson 
Clayton do 
Nascimento 
Miranda

Sandra 
Aparecida 
Fraga da Silva

2017

Instituto 
Federal do 
Espírito 
Santo

O processo de ensino 
e aprendizagem dos 
conceitos de razão e 
proporção mediado 
pela atividade 
orientadora de 
ensino na Educação 
Básica

Jefferson 
Kelson 
Cavalcante 
Rodrigues 
Oliveira

Ronaldo 
Campelo da 
Costa

2019
Instituto 
Federal do 
Piauí

Quadro 4 – Pesquisas que versam sobre o ensino da proporcionalidade na perspectiva 
da Teoria Histórico-Cultural.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).

A partir das leituras realizadas constatamos que Miranda (2017) 
e Oliveira (2019) – são voltadas para a temática proporcionalidade no 
ramo da álgebra, enquanto que a dissertação de Marques (2016) cen-
tra nos conceitos relativos à proporção áurea. Mas, ainda que todas as 
três pesquisas apresentadas no quadro 4 sejam voltadas para o ensino 
e aprendizagem de proporcionalidade com embasamento na Teoria 
Histórico-Cultural, somente a dissertação de Miranda (2017) possui 
como foco de investigação aspectos formativos do (futuro) professor. 
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As dissertações de Marques (2016) e Oliveira (2019) têm como foco a 
aprendizagem dos estudantes.

Dessa forma, visando ampliar os resultados obtidos, realizamos 
novas buscas no currículo Lattes dos coordenadores e pesquisadores 
do GEPAPe a partir dos descritos vinculados à proporcionalidade 
(proporcionalidade, proporção, razão, escala e regra de três), no en-
tanto, tivemos nenhum resultado. Assim, a partir das combinações dos 
descritores apresentadas no quadro 2, procuramos por dissertações e 
teses no Google Acadêmico, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações e na Biblioteca Digital Domínio Público, mas também foi 
encontrada nenhuma produção acadêmica nesses locais a partir das 
palavras-chave relacionados à nossa temática.

Portanto, com base nos dados obtidos no levantamento das 
pesquisas, constatamos que somente a dissertação de Miranda (2017) 
é voltada à formação de professores, além de apresentar como foco o 
ensino e aprendizagem de proporcionalidade com embasamento na 
Teoria Histórico-Cultural. Dessa forma, na seção a seguir apresentare-
mos as devidas discussões/análises a respeito desta pesquisa, na qual 
apresentaremos suas principais ideias no que tange à Teoria Histórico-
-Cultural, procurando, assim, atender ao nosso objetivo.

DISCUSSÃO

Tratando-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, aprofun-
damos a discussão com base na análise da dissertação encontrada no 
levantamento realizado. Desse modo, a seguir serão apresentadas as 
principais ideias do trabalho acadêmico de Miranda (2017) e as nossas 
impressões sobre as abordagens que forem realizadas com base na 
Teoria Histórico-Cultural.

O trabalho desenvolvido por Miranda (2017), intitulado “Dis-
cussões e ações envolvendo raciocínio proporcional: reflexões sobre 
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aprendizagens da docência de licenciandos”, buscou investigar indícios 
de aprendizagens da docência oportunizadas por estudos, discussões 
e ações sobre raciocínio proporcional no âmbito de Laboratório de 
Ensino de Matemática. Para tal, apoiando-se na perspectiva Históri-
co-Cultural sobre a importância da coletividade no movimento de 
apropriação de conhecimentos, realizou-se um curso de extensão com 
um grupo de treze licenciandos – alunos do primeiro ao último período 
do curso de Licenciatura em Matemática do Ifes/Vitória. Na ocasião, 
com o objetivo de conduzir os participantes à reflexão sobre o ensino 
da proporcionalidade e a respeito da importância de se considerar 
diferentes estratégias e resultados, foram discutidos dois textos sobre 
a temática e uma lista de tarefas contendo problemas de proporção 
direta e inversa. Além disso, a proposta extensionista visou à criação 
de oficinas sobre raciocínio proporcional. Assim, os participantes do 
curso se dividiram em grupos de três ou quatro pessoas, organizaram 
e ministraram as respectivas oficinas a alunos da Educação Básica. 
Posteriormente, todos os licenciandos se reuniram para avaliarem 
as ações realizadas e os resultados obtidos nas oficinas, bem como 
aprendizados trabalhados ao longo do curso.

Como os sujeitos da pesquisa eram licenciandos, as análises 
foram realizadas em suas resoluções, ações e falas. Assim, o resultado 
das análises mostrou que a apropriação do conhecimento realizada de 
forma coletiva favorece a aprendizagem dos participantes; evidenciou 
que os licenciandos tinham dificuldade em resolver as atividades de 
outra forma que não fosse pelo uso da regra de três; apontou, a partir 
das reflexões, discussões e avaliações realizadas, que em diversos mo-
mentos dos encontros houve indícios de aprendizagem de aspectos 
relacionados ao trabalho do professor e à amplitude do Raciocínio 
Proporcional dentro da matemática; e indicou que a proposta do curso 
de extensão onde o aluno de licenciatura estuda um conceito e, após, 
atua na qualidade de professor ensinando por meio de oficinas, cola-
bora para ampliar possibilidades de aprendizagens da docência.
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Constatamos, portanto, que Miranda (2017) traz discussões re-
levantes sobre proporção e razão, e ancora-se na Teoria Histórico-Cul-
tural quanto à importância da coletividade no processo de apropriação 
de conhecimentos, em particular, de conceitos relativos à proporciona-
lidade. No entanto, percebemos que não há maiores explorações que 
levem à compreensão de que a proporcionalidade é resultado de uma 
necessidade humana, que ela faz parte do processo Histórico-Cultural 
da humanidade. Além disso, pelo fato de ter sido a única pesquisa a ser 
encontrada no levantamento realizado, ela também nos evidenciou 
que não há qualquer trabalho realizado com professores da Educação 
Básica e nem com direcionamento voltado para a geometria.

Além dessas percepções, cabe destacar outros resultados obti-
dos ao longo do levantamento das pesquisas, sendo eles apresentados 
na seção a seguir.

RESULTADOS

A partir do levantamento realizado, constatamos que a temá-
tica Proporcionalidade, em especial na perspectiva da Teoria Históri-
co-Cultural, não tem sido foco de muitos estudos, principalmente no 
contexto de formação de professores.

Isso ocorre mesmo sendo a proporcionalidade um tema muito 
presente em situações práticas, tal como apontam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais ao destacarem que “muitas situações da vida 
cotidiana funcionam de acordo com leis de proporcionalidade” (BRA-
SIL, 1998, p. 67).

Além disso, com base nos resultados obtidos, evidenciamos 
que há nenhuma pesquisa acadêmica com foco no ensino de propor-
cionalidade na perspectiva Histórico-Cultural voltado para a geometria 
comumente explorada na Educação Básica e/ou voltado para profes-
sores já atuantes.
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Dessa forma, finalizamos nosso levantamento apontando que, 
a partir dos resultados obtidos, há uma carência de pesquisas com dis-
cussões da proporcionalidade na abordagem da THC, especialmente 
no ramo da geometria e com (futuros) professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa proposta foi apresentar um levantamento de pesquisas 
acadêmicas cujo foco é o ensino e aprendizagem de proporcionalidade 
com embasamento na Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em especial 
das que se encontram na linha formação de professores. Nessa perspec-
tiva, a análise revelou que a partir da pesquisa realizada há um total de 
três pesquisas que discutem, intencionalmente, o ensino de proporcio-
nalidade na perspectiva da THC, sendo que dessas, apenas uma é voltada 
à formação de professores e nenhuma aborda os conceitos relativos ao 
ramo da geometria que comumente é estudada na Educação Básica.

Esses resultados nos mostram que, ainda que a proporcionalida-
de seja fruto de uma necessidade humana, estando presente, portanto, 
no contexto Histórico-Cultural da humanidade, bem como em diversas 
situações atuais do nosso cotidiano, a demanda voltada para a sua 
discussão na abordagem da THC é bastante carente, principalmente no 
ramo da geometria e no contexto de formação de (futuros) professores.

Concluímos, portanto, que o levantamento apontou, mediante 
a indicação dos referenciais utilizados e das pesquisas analisadas, 
sobre a relevância de se ter a ampliação de discussões que trabalhem 
os conceitos relacionados à proporcionalidade em contextos de for-
mação docente, de modo que o (futuro) professor possa se apropriar 
dos conhecimentos Histórico-Culturais dessa temática em relação ao 
contexto da humanidade, para posteriormente ser o mediador entre 
tais objetos de conhecimentos e seus alunos possibilitando, assim, 
condições de apropriação de conceitos científicos.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA PARA O ENSINO REMOTO 

EM TEMPOS DE PANDEMIA

Patrícia de Souza Moura
Maria do Socorro Ferreira Ramos

Otávio Paulino Lavor 

RESUMO
Diante do cenário de pandemia, o ensino remoto tornou-se uma alternativa 
para a continuidade do ano letivo em algumas escolas. Essa modalidade 
utiliza elementos da educação a distância com atividades sem interação 
física devido ao isolamento social. Com a transição do sistema presencial 
para remoto, foi realizada uma formação de professores de matemática no 
estado do Ceará para que estes conheçam os materiais estruturados e recur-
sos tecnológicos a serem utilizados em sala virtual. Os resultados mostram 
que todos os professores utilizaram os materiais estruturados trabalhados 
na formação, bem como ferramentas digitais estimulando a motivação e par-
ticipação. Além disso, os professores relatam que em quase todas as turmas 
o ensino remoto provocou mais interação devido aos recursos tecnológicos 
e que as notas dos discentes mantiveram a mesma média geral. Esses fatos 
contribuem para a reflexão de que a educação a distância pode ser trabalha-
da para vencer desafios e adversidades.
Palavras-chave: Pandemia. Educação a Distância. Materiais Estruturados. 
Tecnologias. Interação.
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INTRODUÇÃO

Devido a pandemia da covid-19, houve a necessidade de um 
distanciamento social que afetou diversos setores. No caso da educação, 
escolas foram fechadas para evitar a propagação do vírus já que a escola 
é um ambiente comum para públicos de diferentes características.

Governos de diferentes países vêm utilizando o fecha-
mento das instituições de ensino como estratégia contra 
o alastramento da covid-19. No Brasil, aparentemente, 
algumas instituições de ensino, como universidades 
e Institutos Federais, possuem maior potencial de 
veiculação de doenças infectocontagiosas, devido a 
características comuns dessas instituições, como alunos 
de faixas etárias e condições socioeconômicas variadas, 
atendimento a municípios do entorno de onde estão 
localizadas e presença de casas do estudante, alojamen-
tos e restaurantes comunitários (CARCAMO; STUMPF; 
MARIOT, 2020, p. 114).

Com as escolas fechadas, alternativas foram pensadas para 
a continuidade do processo de aprendizagem e essa paralisação das 
atividades nas escolas não significou um período de folga para pro-
fessores e alunos (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). Para os 
autores, algumas instituições adotaram o ensino remoto determinan-
do que as atividades presenciais devem ser transpostas, por meio de 
ferramentas digitais, para um modelo de educação remota enquanto 
dure a crise sanitária. Então, a alternativa pensada e colocada em 
prática foi o ensino remoto que utiliza elementos da educação a dis-
tância. A oferta deste formato de ensino tem-se destacado pelo uso 
de ferramentas tecnológicas que favorecem os processos de ensino 
e aprendizagem a distância (VASCONCELOS; JESUS; SANTOS, 2020). O 
recurso às tecnologias e a sistemas de ensino mais flexíveis, como a 
educação a distância, pode contribuir através da redução das barreiras 
de acesso e de participação em ambientes digitais e, do respeito pelas 
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características individuais e os diferentes ritmos de aprendizagem 
(MOREIRA; SILVA; ALCOFORADO, 2019).

Com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), novos 
hábitos estão se incorporando e a necessidade de aprender está levando 
à busca de alternativas educacionais, o que abre espaços para a edu-
cação a distância com novas tecnologias (SANTOS; OLIVEIRA; SANTOS, 
2020). As tecnologias digitais vêm ganhando repercussão nos processos 
educativos e passaram a ser vislumbradas como possíveis alternativas 
pelas instituições de ensino de todo país (ALVES et al., 2020).

Para entender o ensino remoto como uma possibilidade para 
continuar os processos de ensino, deve-se considerar a formação do-
cente para planejar e desenvolver atividades virtuais. Neste sentido, 
é imprescindível que os professores dominem as tecnologias empre-
gadas no sistema de ensino remoto, pois o ensino presencial não será 
mais a modalidade predominante nesse novo cenário (OLIVEIRA et al., 
2020). Então, se faz necessário que os docentes estejam preparados 
para o novo modo de ensinar.

O fato de sair de um ensino presencial movido por uma intera-
ção física e adequar-se ao ensino remoto é um desafio (FEITOSA et al., 
2020). Numa pesquisa com alunos e professores, estes autores buscam 
compreender as percepções do público envolvido com o ensino remoto.

Os professores apontam como maiores dificuldades a 
preparação para às aulas que demandam mais tempo 
devido a gravação e edição de vídeo, bem como a falta 
de um ambiente apropriado para a realização da aula. 
É notório que planejar e ministrar as aulas no formato 
remoto requer uma capacidade técnica que não houve 
tempo hábil para isso e os professores acabam tendo 
que aprender novas ferramentas de ensino, novos 
ambientes e novas tecnologias ao passo que precisam 
executar de forma rápida esse aprendizado para tentar 
enviar algo de qualidade para os alunos (FEITOSA et al., 
2020, p. 72).
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Diante do exposto, uma formação de professores para o ensino 
remoto é uma necessidade urgente e este trabalho objetiva fornecer 
subsídios para professores de matemática trabalharem em suas aulas 
enquanto durar a crise sanitária.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO REMOTO

A educação a distância pode ser entendida como uma modalida-
de de ensino que considere docentes e discentes separados fisicamente.

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação 
a distância a modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-
zagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades edu-
cativas por estudantes e profissionais da educação que 
estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017).

Essa modalidade surgiu com o termo Teleducação com a neces-
sidade do aperfeiçoamento profissional e cultural e de acordo com os 
meios disponibilizados em cada época (FIGUEIREDO, 2019). Para a au-
tora, foi com o uso das TIC e a expansão da internet que se aumentou 
a mobilização das instituições para essa modalidade de ensino. Nesta 
modalidade, a preocupação com o processo de aprendizagem está 
direcionada para processos, em que a aprendizagem transpõe a dis-
tância temporal ou espacial através da tecnologia digital, eliminando 
a distância ou construindo interações diferentes daquelas presenciais 
(VASCONCELOS; JESUS; SANTOS, 2020). Com o advento das TIC, as 
barreiras temporais e espaciais começaram a ser eliminadas (VALENTE, 
2019). O mesmo ainda diz que a interação on-line possibilitou o de-
senvolvimento de cursos e atividades educacionais, criando situações 
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nas quais o professor e os aprendizes podem se encontrar para trocar 
ideias, por exemplo, em um chat.

No contexto da educação a distância, os repositórios digitais 
podem ser recursos importantes para ampliar práticas de letramentos 
dos docentes e discentes, possibilitando a democratização do acesso 
à informação (SILVA; FELIX, 2020). Eles ainda dizem que os educadores 
precisam articular inovações tecnológicas e metodologias ativas apli-
cadas aos processos de ensino e aprendizagem on-line.

Devido a pandemia da covid-19, uma alternativa para a conti-
nuidade das atividades escolares tem sido o ensino remoto que utiliza 
elementos da educação a distância.

[..] o ensino remoto tem sido uma possiblidade para 
as instituições oferecerem as suas aulas sem o contato 
presencial nessa época de isolamento social. Essa mo-
dalidade considera o uso de Tecnologias de Informação 
e Comunicação para realizar atividades síncronas que 
tem exemplo as reuniões em plataformas específicas e 
assíncronas que tem como exemplo uso de mensagens e 
envio de vídeo aulas (FEITOSA et al., 2020, p. 67).

O ensino remoto é uma mudança temporária para um modo 
de ensino alternativo devido às circunstâncias de crise e envolve o uso 
de soluções totalmente remotas em que o objetivo nessas circuns-
tâncias não é recriar um sistema educacional robusto, mas fornecer 
acesso temporário a suportes e conteúdos educacionais durante uma 
emergência ou crise (HODGES et al., 2020). Então, entende-se que o 
ensino remoto é uma situação emergencial para dar continuidade aos 
processos de ensino e aprendizagem tendo em vista que não é possível 
atividades presenciais.

No ensino remoto, é necessário, em geral, um envio de ativi-
dades não avaliativas, que funcionam como uma forma de controle do 
uso do tempo (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). Ao discutir o 
currículo em vistas a possibilidade de ensino remoto em matemática, 
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se vê as potencialidades e adversidades ligadas ao ensino desta disci-
plina de forma remota (BASSO; FIORATTI; COSTA, 2020). Os autores 
corroboram com a necessidade do debate sobre o currículo que inclua 
pesquisadores, professores e estudantes, num ensino de matemática 
que envolva significados e consequências no cotidiano.

As discussões sobre o currículo e sobre a formação docente em 
matemática são inevitáveis se é objetivado criar possibilidades para 
a continuidade da educação em tempos de distanciamento social e 
se dedica ao ensino remoto como um meio de romper adversidades 
temporárias.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Diante do cenário de pandemia, uma formação de professores 
foi realizada para que os professores compreendessem as possibi-
lidades que a educação a distância pode proporcionar a fim de dar 
sequência ao ano letivo através do ensino remoto.

Participaram da formação, vinte e seis professores da área 
de matemática, pertencentes a rede estadual de educação em três 
encontros que ocorreram via Plataforma Google Meet. Nos dois pri-
meiros encontros foram apresentados os materiais estruturados de 
Aritmética Elementar em dois volumes, Números Racionais em quatro 
volumes, Frações, Perímetro, Área de e figuras planas, Semelhanças de 
Figuras Planas e Raciocínio Geométrico em dois volumes.

Estes materiais estruturados apresentam inicialmente um con-
texto histórico do conteúdo abordado juntamente com uma aplicação 
prática do cotidiano. Logo após isso, é apresentado a explicação do 
conteúdo especificado para o material, utilizando inicialmente exemplos 
de fixação e logo após questões contextualizadas. Estas questões são de 
vestibulares nacionais e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
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O material apresenta muitas ilustrações e questões que este-
jam relacionadas a prática do conteúdo no cotidiano, sendo apresen-
tado ao docente como um material de apoio para o ensino. Para o 
desenvolvimento dos demais materiais, foram utilizados questionários 
para verificar o nível de satisfação dos discentes quanto aos módulos 
iniciais apresentados, em que a equipe gestora, levou em consideração 
as críticas dos docentes para que os demais materiais viessem suprir 
as necessidades. Os materiais estruturados estão disponíveis no Siste-
ma on-line de avaliação, suporte e acompanhamento educacional no 
estado do Ceará.

No terceiro encontro, foram apresentados o aplicativo Photo-
math, a plataforma de simulações PhET, Criação de QR Code, o Portal do 
Saber e a Olimpíada Canguru. O aplicativo Photomath pode ser usado 
como recurso de verificação de cálculo, em que o professor ou aluno 
escreve no caderno a expressão matemática e realiza a digitalização 
utilizando o aplicativo que imediatamente calcula de forma detalhada 
a resolução da questão. A plataforma PhET reúne várias simulações de 
diversas áreas. Na formação, foram utilizadas as simulações da área de 
matemática e como exemplo, se pode citar a lançamento de projéteis 
e as simulações de áreas e frações.

A Criação de QR Code é um recurso utilizado para o ensino remoto 
em que o discente realiza o escâner do QR Code podendo direcionar para 
uma lista de exercício, vídeo etc. O Portal do Saber oferece videoaulas e 
listas de questões que tratam sobre os assuntos que são apresentados 
nos Materiais Estruturados, como também demais conteúdos. Os do-
centes podem utilizar esse portal como apoio para o desenvolvimento 
das aulas, bem como acompanhar o processo de aprendizagem e acesso 
do aluno através de seu cadastro na plataforma. A Olimpíada Canguru 
fornece um acervo de questões de múltiplas escolhas sobre os conteú-
dos apresentados pelo material estruturado que poderá ser acrescido 
nas litas de exercícios, trabalhos e provas juntamente com as questões 
fornecidas pelo material estruturado e livros etc.
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Ao término do segundo semestre letivo que foi realizado 
de forma remota, os professores foram convidados a preencherem 
um questionário que busca coletar informações sobre os materiais 
utilizados, bem como a quais tecnologias e se houve interação e 
participação discente.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Durante a formação, houve a participação dos vinte e seis 
professores que interagiram conhecendo os materiais estruturados e 
as possibilidades que as tecnologias permitem ao usar elementos da 
educação a distância. A formação aconteceu após o primeiro bimestre 
letivo, oferecendo suporte técnico e científico para os professores 
continuarem o processo de ensino e aprendizagem, porém de forma 
remota. O gráfico 1 mostra as respostas em relação ao uso dos mate-
riais estruturados.

Gráfico 1 – Materiais estruturados utilizados.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Todos os professores utilizaram algum material estruturado 
apresentado na formação. O material mais utilizado foi o de Aritmética 
seguido pelos de frações e números racionais. Apenas um docente 
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utilizou um material não apresentado, em que foi usado o de Função, 
conjunto e intervalo. Os professores relatam que os materiais são inte-
rativos e auxiliam no planejamento das aulas, sendo um bom suporte 
com conteúdos e questões atualizadas.

Quanto às ferramentas tecnológicas apresentadas aos docen-
tes, o gráfico 2 mostra as respostas.

Gráfico 2 – Tecnologias utilizadas.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

A ferramenta mais utilizada foi o Portal do Saber, pois conta com 
listas de exercícios e videoaulas, além de possuir um acervo de conteú-
dos que engloba as três séries do Ensino Médio, bem como oportuniza 
que o professor monitore o acesso e o desenvolvimento dos alunos, pois 
os sistemas estarão vinculados, o do aluno com o do professor.

Dez professores não utilizaram nenhuma das ferramentas apre-
sentadas, mas utilizaram outro recurso tecnológico como Kahoot, Ge-
ogebra, Tuxofmath e Kahoot, além de simulados e avaliações on-line.

Também foi perguntado se durante as suas aulas, em que utili-
zou o material estruturado como recurso ou as tecnologias propostas, 
ocorreu uma melhoria na interação dos alunos quando comparados ao 
bimestre letivo anterior a formação. O gráfico 3 mostra as respostas.



297COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Gráfico 3 – Interação dos discentes.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Dos professores que participaram da formação, vinte quatro de-
les, ou seja, 92%, afirmam que os recursos apresentados na formação 
causaram uma melhoria na interação. Os professores comentam que 
os recursos tecnológicos apresentados deram suporte para amenizar 
a falta de interação física e criar estreita relação entre teoria e prática 
devido a motivação impulsionada pela tecnologia. Trabalhar com tec-
nologia gera motivação para a aprendizagem e desperta o prazer pelo 
conhecimento de novos conceitos (FEITOSA; LAVOR, 2020).

Para verificar os efeitos do ensino remoto, as avaliações de 
aprendizagem dos alunos no segundo bimestre foram comparadas as 
avaliações do primeiro bimestre em que o ensino ainda era presencial. 
A nota média entre os discentes no primeiro bimestre foi 7,6 (sete 
vírgula seis), com nota mínima 4,0 (quatro vírgula zero) e máxima 10,0 
(dez vírgula zero). No segundo bimestre, a nota média entre os discen-
tes foi 7,6 (sete vírgula seis), com nota mínima 4,0 (quatro vírgula zero) 
e máxima 10,0 (dez vírgula zero). Pode-se destacar dentre os alunos 
dos vinte e seis professores, 12,9% teve uma redução de nota, enquan-
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to que 23,1% tiveram acréscimo de nota 64% mantiveram a nota. Isso 
leva a crer que o público vem se adaptando ao ensino remoto e tem 
condições de continuar o processo educativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação a distância tem sido relevante para superar desa-
fios de tempo irregular e deslocamentos para um ambiente escolar. 
Estudantes sem horário fixo ou disponibilidade para deslocamentos 
tem optado por esta modalidade de ensino. Com a pandemia, veio o 
distanciamento social e o público envolvido no processo de ensino e 
aprendizagem não pode se deslocar para a escola. O ensino remoto, 
que utiliza elementos da educação a distância, tornou-se uma alterna-
tiva para alunos e professores continuarem o ano letivo.

Trabalhar os elementos de educação a distância ampliando 
conhecimentos e ofertas de cursos no ensino remoto tende a dar 
continuidade aos cursos e prepara os envolvidos para adversidades, 
concordando com Vasconcelos, Jesus e Santos (2020), ao dizerem que 
ampliar os cursos na modalidade a distância, levando em consideração 
as atividades que permeiam a sociedade, contribui nos processos for-
mativos, qualificando e expandindo a parte educacional.

Devido às características de interação na modalidade a distân-
cia, é preciso que professores estimulem os alunos pela interação com 
a plataforma virtual (COSTA et al., 2020). Dessa forma, este trabalho 
buscou formar professores de matemática que sejam estimuladores 
da interação por meio do ensino remoto, além de apresentar conheci-
mentos específicos e sugerir recursos tecnológicos para que haja uma 
motivação para a aprendizagem.

Os resultados mostraram que todos os professores utilizaram 
ao menos um material estruturado sendo o de aritmética o mais utili-
zado por ser base para outros conteúdos. Quanto aos recursos tecno-
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lógicos, nem todos os professores utilizaram aqueles apresentados na 
formação, mas utilizaram outras ferramentas tecnológicas. Dos vinte 
e seis docentes, vinte e quatro afirmam que a interação dos discentes 
foi maior no semestre remoto que no semestre presencial, o que 
compensou a falta de interação física e as notas dos alunos tiveram a 
média geral.

Espera-se que os dados apresentados sejam contribuam para a 
formação docente e desperte a reflexão de que a educação a distância 
é uma modalidade que oportuniza o acesso ao ensino provocando me-
lhor inclusão, bem como a percepção de que o ensino remoto, quando 
preparado e bem executado, pode romper barreiras do distanciamento 
social e dar continuidade aos processos educativos.
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INFLEXÕES SOBRE PROFESSORAS/ES 
PESQUISADORAS/ES NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: ARTICULANDO PESQUISA, 

PRODUÇÃO E DOCÊNCIA EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Analia Santana 

RESUMO
O presente artigo vislumbra construir reflexões pertinentes, fincadas nas 
práticas educativas, formativas e de pesquisas na Educação Fundamental 
I. Partindo das encruzilhadas, frestas, e caminhos múltiplos, nos definindo 
enquanto professoras pesquisadoras da Educação Básica. Objetivamos discu-
tir os desafios, perspectivas e possibilidades na articulação da docência, da 
pesquisa embrincada na prática, como também o desenvolvimento de uma 
produção teórica nesses tempos difíceis, atravessados pela Pandamia de 
covid-19, que acirrou ainda mais as desigualdades sociais e as problemáticas 
educacionais já existentes. Contudo, o isolamento social também suscitou 
alternativas para a inflexão sobre a prática e busca de alternativas de forma-
ção on-line, escrita literária e acadêmica, participação em eventos on-line e 
etc. Nesse percurso reflexivo, apoiamo-nos em Freire (1999); Evaristo (2005); 
Gatti (2008); André (1999, 2010); Rausch (2012) dentre outros/as. Nessa 
perspectiva, o diálogo com experiências amplas, epistemologias diversifica-



303COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

das e literaturas plurais, são imprescindíveis para que narremos nossas lutas, 
percursos de pesquisa, ação pedagógica e produção teórica, tão dilaceradas 
por todos os setores da sociedade. Necessário se faz, que a alteridade de 
“nós professorinhas” (MIRANDA, 2018), seja positivada e nossa produção 
corrobore para a construção do conhecimento.
Palavras-chave: Pesquisa. Produção. Docência. Pandemia.

INTRODUÇÃO

“É preciso comprometer a vida  
com a escrita ou é o inverso?

Comprometer a escrita com a vida?”

(EVARISTO, 2005).

Imersos nessa pandemia, buscamos construir conhecimentos 
em meio ao caos através de uma escrita comprometida com a vida, 
como bem nos diz Conceição Evaristo, e da interação on-line, buscan-
do afastar as sombras da morte que nos ronda cotidianamente. Nesse 
isolamento social, a Educação Básica, especificamente o Ensino Fun-
damental I e a Educação Infantil nas escolas públicas do país, foram os 
setores mais penalizados. Educadores/as e educandos em sua maioria 
ficaram isolados não só socialmente, mas também, do conhecimento 
e da formação.

Diante deste cenário, o presente artigo vislumbra a construção 
de reflexões pertinentes, fincadas nas práticas educativas, formati-
vas e de pesquisas na Educação Básica. Partindo das encruzilhadas, 
frestas, e caminhos nos definindo enquanto professora pesquisadora 
da Educação Básica, objetivamos discutir os desafios, perspectivas e 
possibilidades na articulação docência, da pesquisa embrincada na 
prática, dos educadores do Ensino Fundamental I, como também o 
desenvolvimento de uma produção teórica nesses tempos difíceis, 
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atravessados pela Pandamia de covid-19, que acirrou ainda mais as 
desigualdades sociais e as problemáticas educacionais já existentes.

Construo essas inflexões afirmando meu lugar de mulher negra, 
da roça, pesquisadora, estudante e alfabetizadora com experiência 
de mais de vinte e cinco anos de prática pedagógica nesse setor edu-
cacional. Nesse sentido, “pensar o lugar de fala é uma postura ética, 
pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as 
hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo” 
(BORGES apud RIBEIRO, 2019, p. 83). Nesse sentido, o lugar da “Pro-
fessorinha”1 faz-me ser pesquisadora e ser atuante” como bem nos 
ressalta Amanaiara Conceição de Santana Miranda (2018), afirmando 
a reconstrução do papel da professora da Educação Básica, não sendo 
apenas aquela que dá aulas, a estereotipada, mas a professorinha que 
ensina, pesquisa, estuda, escreve, problematiza e busca alternativas 
para minimizar as dificuldades da docência. Ainda conforme a autora:

“Professorinha” é a aquele sujeito com habilidade de 
viver nas fronteiras, recusando-se a usar “recursos 
ideológicos da vitimização”. É aquela que escreve o 
que deseja e, por vezes, de forma irônica e abraçando 
a reconstrução das fronteiras da vida cotidiana em co-
nexão com todos/todas, faz a pesquisa acontecer. Como 
diria Haraway (2009), a escrita ciborgue toma de posse 
os mesmos instrumentos para marcar o mundo que a 
marcou como a outra (MIRANDA, 2018, p. 26-27).

1  A Pesquisadora Doutora Amanaiara Conceição de Santana Miranda, problematizou 
e ressignificou o termo professorinha na sua Tese de Doutorado em Difusão do 
Conhecimento, intitulada: As Experiências/Aprendizagens com/sobre as Crianças no 
Cotidiano Escolar: A Infância e as Relações de Gênero Narradas por uma Hermeneuta; 
que teve como orientadora A Profª. Dra. Sueli Aldir Messeder. Ela, ao descrever sua 
trajetória no campo da educação, toma o termo professorinha e dá um significado 
positivando o insulto que sempre recebemos da sociedade.



305COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Nossas inquietações enquanto professorinhas pesquisadoras2, 
surgem a partir das seguintes problemáticas no processo formativo: Os 
cursos de formação de professores, pedagogia e áreas afins, têm esti-
mulado novos pesquisadores na área educacional? O que fazer para 
que os cursos de pedagogia nos tragam prazer e sigamos uma carreira 
promissora? Como se tornar um professor pesquisador na Educação 
Básica nesse caos que é o Sistema Educacional Brasileiro imerso numa 
pandemia? Essas e outras questões têm nos movido a um diálogo 
profícuo com essa problemática, porém não temos a pretensão de 
respondê-las literalmente e nem temos subsídios para esgotar essa 
extensa discussão.

Considerando que as dimensões polissêmicas do campo edu-
cacional em que atuamos e demais fatores têm desafiado aquelas/es 
professoras/es que se dispõem a pensar e registrar suas escrevivências 
(EVARISTO, 2005), insurgir-se no campo da pesquisa, ainda tem sido 
uma ação tímida no campo vasto que é a Educação Básica. Contudo, 
abrindo as frestas e entrando em encruzilhadas vamos nos lançando nos 
caminhos da pesquisa, entrelaçando-a com a ação pedagógica reflexiva.

É importante ressaltar que “o professor de sala de aula torna-se 
um professor-pesquisador por meio de uma postura investigativa e 
reflexiva de sua prática e da atividade docente como um todo” (RAUS-
CH, 2012, p. 706). Não esquecendo que além desse imergir na própria 
prática, temos que transitar também, pelos temas polêmicos e de 
diferentes discussões teóricas e práticas que dão subsídios para pen-
sar a produção acadêmica e de sala de aula, dialogada com os outros 
pesquisadores que contribuem para pensar o fazer pedagógico. Juana 
Repensar esse processo formativo, as heranças da ciência eurocêntrica 
e as práticas da educação jesuítica que estão encrustadas em nosso 
contexto educacional e educativo nos possibilita uma reconstrução e 

2  Gratidão à amiga e Professora Pesquisadora, também da Educação Fundamental I e 
da EJA, Valdecir de Lima Santos, pela leitura atenta do texto e as sugestões de melhoria.
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uma reabertura para novas epistemologias e a adesão de novos sujeitos 
educacionais de direitos que suscitam práticas educativas inclusivas, 
que abordem a diversidade étnica, cultural e sexual.

Mas observamos um reprocesso grandioso nessa sociedade 
brasileira, especialmente no que tange à formação de professores, 
investimento na Educação em geral e em pesquisa.

Observamos que ficou ainda mais gritante a desigualdade social, 
que já se observava no país há muito tempo, nesse tempo pandêmico 
que acirrou ainda mais as problemáticas educacionais já existentes. 
Contudo, o isolamento social também suscitou alternativas para a 
inflexão sobre a prática e busca de alternativas de formação on-line, 
escrita literária e acadêmica, participação em eventos on-line e etc. É 
possível esperançar no caos, porque esse horizonte que perseguimos 
nos dá subsídios para sonhar e buscar alternativas enquanto profes-
soras/es pesquisadoras/es da Educação Básica comprometidas com a 
prática pedagógica, com a formação continuada e com a pesquisa.

OBJETIVOS

As pesquisas educacional e acadêmica articulam técnicas, 
procedimentos, interpretações, análises, esforços coletivos e indi-
viduais para buscar respostas transitórias para a realidade empírica 
estudada. No campo da educação, por ser um campo íngreme e sem 
um arcabouço teórico-metodológico definido, essa problemática se 
intensifica. Assim, na seleção dos métodos e procedimentos adotados 
corrobora para que consideremos que a educação vai se estruturando 
como um campo do conhecimento que vai buscando seu espaço e vai 
se construindo e reconstruindo na história (GATTI, 2008).

Nesse sentido o presente trabalho vislumbra os seguintes ob-
jetivos:
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• discutir os desafios, perspectivas e possibilidades na articu-
lação docência, da pesquisa embrincada na prática, como 
também o desenvolvimento de uma produção teórica nesses 
tempos difíceis, atravessados pela pandemia de covid-19;

• desenvolver uma reflexão sobre como se construir uma/
um professora/r pesquisadora/r na Educação Básica em 
tempos de pandemia;

• identificar a partir da prática pedagógica e do engajamento 
nos grupos de pesquisa alternativas para minimizar a de-
sesperança na formação continuada, tornando-se pesqui-
sadoras da Educação Básica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A construção metodológica se delineia a partir “do embate de 
ideias e perspectivas teóricas com a prática. Ela não é somente um 
conjunto de passos que dita um caminho. É também um conjunto de 
crenças, valores e atitudes” (GATTI, 2008, p. 13) que permeiam todo o 
percurso da pesquisa em educação.

De acordo com os estudos de (TRIVIÑOS, 1987, p. 119), “o pes-
quisador deve lutar para vencer dificuldades de diferente natureza”. 
Ele/a também deve superar as que dizem respeito à sua própria forma-
ção tradicional, nas perspectivas positivista e estrutural-funcionalista 
não são fáceis de superar, uma vez que, o novo sempre ameaça as 
estruturas já há muito consolidadas.

Na dinâmica da pesquisa qualitativa, em Ciências Humanas 
(Educação), é necessário apurarmos nosso olhar, para as várias inter-
pretações, reflexões, conceitos e indagações a que a ciência se propõe. 
Assim, instigados a observar as relações humanas que subjazem ao 
processo de construção do conhecimento e da pesquisa em educação.
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Gilberto Velho, no texto Observando o Familiar, salienta que 
na investigação da realidade seja ela “familiar ou exótica” o objeto é 
reinterpretado através da visão do pesquisador e este deve atentar 
para a “necessidade de percebê-lo enquanto objetividade relativa, 
mais ou menos ideológica e sempre interpretativa” (VELHO, 2004, 
p. 129). “A pesquisa é, também, um estudo pessoal, pois carrega em 
si marcas, inferências e atitudes investigativas de quem a faz. É um 
estudo delineado pelo rigor que é compreendido de diversas formas 
no cenário científico” (ABREU; ALMEIDA, 2008, p. 75).

A metodologia utilizada é de cunho qualitativo numa discussão 
teórica embasada na prática pedagógica da autora, bem como nos 
autores que foram selecionados para dar embasamento epistêmico às 
reflexões empreendidas na construção do texto.

Pesquisar a escola, as práticas, os conhecimentos construídos, 
mas também pesquisar além da escola. O campo educacional é bas-
tante vasto. Basta cada pesquisadora/r, descobrir quais inquietações 
o levam a pesquisar e o que o move para a pesquisa. Para Marli André 
(1999, p. 24). “Não basta saber observar: é preciso saber agir [...]. É 
preciso ter coragem de correr riscos, dispor-se a experimentar, rever 
o que foi feito e mudar o que não deu certo”, pois é no Ensino Fun-
damental, que é o lugar onde se deve começar os experimentos no 
mundo investigativo, que podemos observar alguns avanços, como 
também analisar alguns processos enraizados, que necessitam sofrer 
transformações, os quais não são tão libertadores assim.

DISCUSSÕES

Observa-se um desestímulo, por parte dos formadores de 
professores, e também da academia que poucas vezes colocam a 
formação de professores pesquisadores em pauta nos cursos de peda-
gogia e processos de formação continuada. O que tem existido é um 
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movimento solitário de alguns/mas de nós, que se lançam nesse pro-
cesso, com investimento psicológico, financeiro, e de estudo individual 
para sair da inércia. Observamos que falta vontade política de órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais ou projetos de instituições 
acadêmicas, públicas ou privadas, que visem o sucesso na carreira do/
da professora/a da Educação Fundamental no tocante a sair da inércia 
e sentir-se sujeito histórico, efetivamente na carreira do magistério.

O academicismo, o eurocentrismo e o racismo estrutural nos 
impõem a estagnação da carreira. Observo também, que muitas te-
máticas não têm interessado aos Doutores Orientadores nos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação, que se negam a orientar muitos estudan-
tes, causando uma baixa-estima em muitos discentes. Torna-se essen-
cial a luta contra essas forças opressoras, a articulação com colegas, 
grupos, fóruns sejam presenciais ou virtuais como tem ocorrido agora 
com a pandemia. Nesse sentido, insurgir-se e continuar buscando rea-
lizar sua pesquisa tentando abrir frestas e encontrar caminhos para se 
fazer pesquisadora no Ensino Fundamental I, não tem sido fácil, porém 
com resistência e persistência vamos seguindo.

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, refazendo trilhas, voltando às encruzilhadas da pesquisa e 
da docência. “Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 
me indago. Pesquiso para constatar, contatando intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 1999, p. 32).

As pesquisas em educação exigem de nós disponibilidade e 
motivação para a estudar, pesquisar, a ler diferentes textos e criticá-
-los. Desse modo, reinventar-se no tempo ou na falta de tempo, no 
propósito de reconstruir temporalidades possíveis de ocasionar trans-
formações na carreira do magistério do Ensino Fundamental I. Sen-
tir-nos atuantes, saindo do vitimíssimo e tornando-nos responsáveis 
ou corresponsáveis pela gestão educacional da nossa carreira, pelo 
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processo formativo e educativo tanto individual quanto coletivo. Não 
obstante, tendo o cuidado e pensando também nas questões éticas, 
nas diversidades, nas questões das identidades étnicas, estereótipos e 
discriminações presentes em nossas escolas e universidades.

É necessário a descolonização do conhecimento, colocar outras 
vozes nas rotas de saberes e produção do conhecimento, fazer outras 
autoridades epistêmicas para além das já consagradas. Trazer outras 
temáticas para as pesquisas educacionais, pois enriquece o campo.

Não há consenso paradigmático no campo de conheci-
mento e das pesquisas em educação, não há leis gerais 
aceitas, conceitos universalmente admitidos, ainda que 
na provisoriedade histórica que têm os paradigmas. Isto 
não quer dizer, no entanto, que não se tem nos estudos 
na área de educação, a preocupação com questões 
de teoria e método, que não se tenham referentes e 
preocupações quanto ao sentido mais geral e a uma 
certa consistência dos conhecimentos construídos ou 
em construção nas investigações e reflexões no campo 
(GATTI, 2008, p. 2).

Nessa perspectiva, a construção da criticidade para despir-nos 
do narcisismo e do eurocentrismo que insistem em reduzir nossa com-
preensão e visão de mundo, especialmente no que tange à pesquisa 
científica e a atuação no campo tão vasto que é a educação. Nessa 
encruzilhada epistemológica, tenho ousado enquanto pesquisadora da 
Educação Básica, enveredar pela articulação entre educação, história 
e sua articulação com as Ciências Sociais estudando uma Irmandade 
Negra, enquanto objeto de estudo e também desenvolver reflexões 
e produção fincada no chão da sala de aula do Ensino Fundamental I, 
enquanto campo de atuação profissional.

Hannah Arendt assinala que “a educação é uma das atividades 
mais elementares da sociedade humana a qual não permanece nunca 
tal como é, mas antes se renova sem cessar pelo nascimento, pela 
chegada de novos seres humanos” (ARENDT, 1961, p. 179). Os espaços 
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plurais de aprendizagem, a multirreferencialidade, múltiplos contextos 
e os diferentes paradigmas pressupõe um espaço fértil de construção 
do conhecimento e consequentemente em espaços profícuos para 
pesquisas. É imprescindível o reconhecimento da pluralidade dos pro-
cessos civilizatórios que compõe a construção do conhecimento, nossa 
condição de sujeitos racionais, sócio-históricos, culturais e incompletos 
em permanente processo de transformação e reconstrução.

A autora nos ajuda nessa discussão ao abordar a relevância que 
“a nossa esperança reside sempre na novidade que cada nova geração 
traz consigo. Mas, precisamente porque só nisso podemos basear a 
nossa esperança, destruímos tudo se tentarmos controlar o novo que 
nós, os velhos, pretendemos desse modo decidir como deverá ser” 
(ARENDT, 1961, p. 183).

Não basta estar na universidade para ser um pesquisador, mas 
construir seu próprio caminho, seja na iniciação científica, seja em pro-
jetos, seja pesquisa individual, participando dos grupos de pesquisa da 
sua universidade ou de outras. É preciso que cada sujeito-pesquisador 
vá construindo um itinerário singular em constante diálogo com a 
comunidade acadêmica e educacional. “Fundamental também tem 
sido, a participação da comunidade científica, em associações, grupos 
de pesquisa, fóruns, grupos de trabalho e reuniões de órgãos públicos 
para discutir questões de interesse do coletivo profissional e defender 
posições políticas que favoreçam a área (ANDRÉ, 2010, p. 180). A auto-
ra ainda acrescenta que:

Os estudos mais recentes dos pós-graduandos revelam 
uma intenção de dar voz ao professor e de conhecer 
melhor o seu fazer docente. Pode-se, no entanto, in-
dagar: investigar as opiniões, representações, saberes 
e práticas do professor, para quê? Para constatar o que 
eles pensam, dizem, sentem, fazem? Não seria isso mui-
to pouco? Parece importante ir muito além, procurar 
entender o contexto de produção desses depoimentos e 
práticas. [Ainda nesse sentido]. O que podemos concluir 
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das leituras dos autores mais recentes é que a formação 
docente tem que ser pensada como um aprendizado 
profissional ao longo da vida, o que implica envolvimento 
dos professores em processos intencionais e planejados, 
que possibilitem mudanças em direção a uma prática 
efetiva em sala de aula (ANDRÈ, 2010, p. 176).

Compartilhamos com as ideias da autora, pois não basta uma 
formação episódica ou por módulos, é indispensável que motive a 
nós educadoras e educadores da Educação Básica tão rechaçadas e 
desvalorizadas nesse país. Com a pandemia observamos um pessimis-
mo ainda maior, quanto ao processo formativo e de pesquisa. Tenho 
buscado nos grupos de pesquisa, nas formações on-line, nas lives 
educacionais e temáticas motivação para a escrita e para a prática 
pedagógica, procurando driblar o conformismo, o banzo, a lamentação 
que têm se abatido sobre nós. Não esquecendo de sempre entrar nos 
embates em defesa da escola pública gratuita e de qualidade para 
todas, todos e todxs.

Tem custado muito ao professor/a pesquisador/a realizar o tão 
sonhado registro das suas pesquisas, porque como dizia a saudosa Mae 
Stella o que não se registra o vento leva. E, para que o vento não leve 
(SANTOS, 2010) o que de melhor ele construiu na carreira e na vida, 
necessário se faz o registro nas mais diferentes formas, especialmente 
o escrito. São noites em claro, madrugadas de escrita, registros nos 
ônibus urbanos nos momentos de congestionamentos, aos domingos 
e feriados quando é possível, pois a família e o lazer também precisam 
ter espaço na nossa vida. Sem esquecer, dos custos com os eventos e 
todos os honorários que custeamos individualmente para que nossa 
escrevivência possa de fato ocorrer.

Diante disso, são poucos os/as professores/as da educação 
fundamental que fazem esse movimento. Sem esquecer, dos custos 
com os eventos e todos os honorários que custeamos individualmente. 
Continuamos nosso processo de luta contínua para resistir e lutar por 
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banco de horas, redução de carga horária sem perder benefícios, bol-
sas para custear os seminários internacionais para assim desenvolver 
nossas pesquisas, ação pedagógica, escrita acadêmica e participar dos 
eventos. Um movimento que tem sido individual, mas que pode ser 
também coletivo desde que haja mobilização.

Nesses tempos de pandemia, para alguns que conseguiram 
readaptar-se ao isolamento social e reinventar-se, foi tempo de inten-
sa produção teórica, reflexiva e inflexões para as novas demandas da 
educação a distância e mediada pelas tecnologias educacionais e redes 
sociais. Contudo para a grande maioria, as doenças diversas, a própria 
moléstia e os males psicológicas aumentaram assustadoramente.

Os educadores e as educadoras progressistas coerentes não têm 
que esperar que a sociedade brasileira global se democratize para que 
elas e eles comecem também a ter práticas democráticas com relação 
aos conteúdos. Não podem ser autoritárias hoje para ser democráticas 
amanhã. [...] “Talvez nunca tenhamos tido em nossa história necessi-
dade tão grande de ensinar, de estudar, de aprender mais do que hoje. 
De aprender a ler, a escrever, a contar. De estudar, história, geografia. 
De compreender a situação ou as situações do país” [...] (FREIRE, 1992, 
p. 114).

A persistência em nos colocarmos como eternos aprendizes se 
faz necessário, para que as políticas de formação tenham eficácia, elas 
devem considerar os diferentes processos civilizatórios, a saber, não só 
europeus, mas também os indígenas, afro-brasileiros e africanos.

Pois, assim os/as educadores/as podem ter subsídios para 
compreender e até absorver os valores comunais africanos e indígenas 
assim como já têm assegurado os valores das culturas europeias. Essas 
epistemologias são imprescindíveis para uma ética da coexistência e 
avançar no fortalecimento de valores, princípios e reestruturação das 
identidades tão fragmentadas pelos ideais da colonização, do capitalis-
mo, da globalização e da ideologia neoliberal.



314COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Coexistir nesse país, onde os governantes e gestores atuais 
cortam verbas para as universidades públicas, que corta 40% da verba 
do Fundeb, que usa palavras depreciativas para se referir aos educa-
dores, estudantes e pesquisadores em movimento pacífico ocorrido 
essa semana, temos que resistir, reinventar e nos mobilizar. Lançar 
mão do nosso arsenal de esperança para o fortalecimento e a ética nos 
pressupostos educacionais tão caros a nós brasileiras e brasileiros. “A 
esperança existe apenas no ser humano, porque somente ele, cons-
ciente de seu inacabamento, sabe que pode ser mais [...]” (FREIRE, 
1999, p. 29).

Ao pensarmos nesses tempos sombrios, temos o desafio de 
como nos afirma Moacir GadoTti “buscar nas ciências os subsídios 
para a compreensão científica da realidade, e ter a capacidade de agir 
de forma mais eficaz nela” (GADOTTI, 1998, p. 24). Importa também 
evidenciar a profundidade da Ética da Coexistência no processo de 
reconstrução do ser professora pesquisadora, como esclarece Miguel 
Almir Lima de Araujo, onde o autor nos conclama:

A vivência da Ética da coexistência se revela, de modo 
fecundo, na imagem-símbolo do abraço que entrelaça 
os indivíduos na singularidade de cada diferença, 
compondo assim, a roda heterogênea da unidade e 
da multiplicidade dos seres – a unitas multiplex –, do 
universo/pluriverso. Roda que nos dispõe abertamente 
para o encontro com os outros, com o olhar dos outros, 
no acolhimento despojado do abraço que une e comple-
menta os diversos irradiando o arco da solidariedade [...] 
(ARAUJO, 2007, p. 92).

Nesses tempos de ascensão da extrema direita ao poder, de 
individualismo exacerbado e de destruição de todas as formas de vida, 
afirmar a ética da coexistência, tem sido um bálsamo para minimizar a 
sensação de morte iminente e isolamento social. Coexistir coletivamen-
te, pensando a construção do nós e não apenas do eu narcísico. Vale 
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também, pensando na biodiversidade, no cosmos, nos ecossistemas, na 
vida e no processo formativo, que nos impulsiona na colaboração para 
um mundo mais humanizado e uma educação para a multiplicidade e 
pluralidade. Ainda nesse sentido é pertinente dizer que:

A Ética da coexistência, da solidariedade traduz-se numa 
poética impregnada de sensibilidade que interliga razão e 
coração, o si mesmo e o outro, pensamento e sentimento 
– uma antro-poética em que o cuidado com o humano, 
com o ser humano é tecido e bordado com primor em di-
reção à eco-ética. A eco-ética, como vimos, se descortina 
no desvelo com a teia interdependente e complementar 
das relações entre todos os seres do ecossistema vivo. 
A vivência da Ética da coexistência também incide no 
cuidado com a biodiversidade, com os diversos seres e 
espécies constituintes desse ecossistema vivo em que 
co-pertencemos (sic) (ARAUJO, 2007, p. 92).

Outra questão relevante é a grande limitação no âmbito da 
interdisciplinaridade, porque a fragmentação dos conhecimentos está 
presente nos processos formativos estanques, “se carentes somos 
de informações sociológicas, psicológicas, filosóficas e até literárias? 
(GATTI, 2008, p. 12). Cabe-nos buscar essa articulação interdisciplinar, 
pluriétnica e essas questões são pertinentes e podem ser minimizadas 
se nos processos de formação inicial e contínuo dos professores/as 
forem acolhidos os conhecimentos, saberes e princípios das “formas 
históricas de sociabilidade, alimentando o viver cotidiano, conservan-
do um sentido profundo de comunalidades, ancestralidade e continui-
dade existencial africana e indígena” (LUZ, 2001, p. 25).

CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS

Ressaltamos a importância da formação continuada alicerçada 
por marcos referenciais diversificados e nos processos civilizatórios 
amplos para afastar-nos do engessamento, do recalque e do acade-
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micismo. Dialogar com experiências mais amplas aproximando-nos 
de diferentes epistemologias e literaturas, para uma educação e 
produção que reflitam os questionamentos a partir da realidade, 
numa perspectiva teórica sensível à alteridade de nós aspirante a 
pesquisadores e pesquisadoras.

É imprescindível que as professoras e os professores pesquisa-
doras/es das séries iniciais ou que “estas mulheres” (como eu) tenham 
percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de 
escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever 
pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionan-
do-lhe a sua auto inscrição no interior do mundo” (EVARISTO, 2005, 
s.p.). Escrever pressupõe desvencilhar-se das amarras do negacio-
nismo epistêmico, das amarguras causadas pela falta de valorização 
profissional social e corrobora para amenizar as dores e sofrimentos da 
carreira do magistério. Narrando nossas lutas, desafios e conquistas, 
afirmamos que é possível, com muita disciplina e estudo, investimento 
e motivação aliar formação, busca de alternativas de pesquisa e ação 
pedagógica na carreira do magistério do Ensino Fundamental I. Na 
construção do ser, a escrita torna-se libertadora e propulsora de trans-
formação social e pessoal.

Portanto, a formação continuada e inicial de professoras pesqui-
sadoras deve encorajar-nos a reinventar nossa carreira na perspectiva 
da escrevivência. Ou seja, a escrita das vivências e experiências para 
a vida, subjetividades e epistemologias realçando a opção de positi-
vidade e transformação que a educação propicia, mesmo em tempos 
difíceis. E que a alteridade de nós professorinhas, seja positivada e 
nossa produção corrobore para a construção do conhecimento.
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CARTOGRAFIAS DOS ESPAÇOS (IN)
FORMAIS DE JACOBINA: UM ESTUDO 

EM/SOBRE DESLOCAMENTOS 
EM MOVIMENTOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO

Ana Lúcia Gomes da Silva 
Luzineide Vieira de Sousa

RESUMO
O texto em tela rastreia os movimentos do Estágio Supervisionado I, do 
Curso de Letras Vernáculas do Departamento de Ciências Humanas – DCH 
IV/Jacobina, como possibilidades de reflexão e construção da potência da 
cartografia no processo investigativo na formação de professor-pesquisador 
na articulação do ensino com pesquisa, cujo objetivo central é mirar, com 
olhares caleidoscópicos o território habitado na imersão em campo dos espa-
ços não formais. Objetiva ainda através do método cartográfico, mapear, car-
tografar os registros das estagiárias advindos dos dispositivos de construção 
dos dados utilizados: diário de pesquisa, inventário institucional, mediados 
e socializados na plataforma Trello, considerando os deslocamentos nos 
espaços habitados. Para fundamentar o estudo investigativo, inspirou-se em 
Sílvio Gallo (2017), Deleuze Guattari (2002), Virgínia Kastrup (2014) e Miguel 
Arroyo (2002). Como resultados emergentes em campo destacaram-se os es-
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tranhamentos metodológicos da cartografia, os processos investigativos em 
estágio, as interseccionalidades e afetamentos que interpelam e atravessam 
os sujeitos estagiários, estudantes da rede básica de ensino e docentes de 
estágio partícipes do processo que ao cartografar as estudantes, também se 
cartografaram e puseram-se em análise nos movimentos lançados à turma 
em que os afetamentos junto com as estudantes se fizeram pesquisa e vida 
entrelaçadas nos saberes produzidos em rede.
Palavras-chave: Cartografias. Processo de Investigação. Plataforma Trello. 
Estágio Supervisionado. Formação de Professores/as-Pesquisadores/as.

INTRODUÇÃO

Para fazer jus à cartografia, esta escrita se faz por múltiplas 
possibilidades de entradas e saídas aplicadas à imagem do rizoma e 
do fractal, que aparentemente caótica, constroem sentidos na medida 
em que a narrativa vai se materializando nas pistas e fios entrelaçados. 
Em tempos de conservadorismo na educação, discursos de ódio, de 
intolerância religiosa, de feminicídio, machismo, sexismo e racismo 
vidas e sonhos, são destruídos e provocam dores e sangramentos de 
várias ordens: físicas, simbólicas, psicológicas. Todo este cenário se 
apresenta neste texto como linhas subjacentes que se entrecruzam e 
se extravasam como pulsão de vida e educação, pois nossas pesquisas 
com ensino são feitas de vida e cada vida nos importa.

Sim, dirão os leitores/as, reconhecemos este cenário, mas o 
que tudo isso tem a ver com a formação de professores e professoras-
-pesquisadores/as? Tudo, pois uma educação na perspectiva rizomá-
tica se faz através da transversalidade, buscando incessantemente a 
mobilidade dos saberes nas distintas áreas do conhecimento. Para esta 
ação difícil, desafiadora, inacabada, é preciso que abandonemos os sa-
beres fragmentados, verticalizados e horizontalizados e nos lancemos 
na aventura de educar tendo como centralidade as aprendizagens para 
nos arriscarmos a transitar por territórios de saberes que exige de nós, 
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leituras, anotações, ida e vindas, deslocamentos e abertura para en-
xergarmos a realidade que põe à amostra como unidade fragmentada, 
multidimensionada.

Assim, iniciamos as provocações aos estudantes através da 
questão investigativa central deste estudo: Qual a concepção de ser/
estar na docência no curso de Letras numa universidade pública numa 
cidade do interior baiano, considerando os marcadores interseccionais 
de gênero, raça-cor e geração que atravessam docentes e discentes? 
Para responder a esta questão, outra questão norteadora nos enlaçou: 
Como a história de vida de cada estudante pode rasurar verdades 
cristalizadas, naturalizadas, suscitando dúvidas, incertezas e descon-
fianças acerca da formação docente que ofertamos?

Os objetivos centrais são mapear/cartografar a turma e o terri-
tório habitado na imersão em campo dos espaços não formais em Está-
gio Supervisionado I, através do método cartográfico, considerando os 
registros das estagiárias advindos dos dispositivos de construção dos 
dados utilizados: diário de pesquisa, inventário institucional, mediados 
e socializados na plataforma Trello, considerando os deslocamentos 
nos espaços habitados. Para alcançar os objetivos apresentados, a 
cartografia como método utilizado, se constituiu do corpus de algumas 
das narrativas selecionadas pela cartografia apresentada em experiên-
cia pedagógicas de discentes do Estágio Supervisionado I e do mapa e 
fotografias como produções em devir, elaboradas em sala de aula e no 
Trello1. Para organizarmos o texto, utilizamos pistas concebidas como 
paisagens mapeadas e cartografadas.

1  Ferramenta utilizada para organizar projetos pessoais e corporativos, que 
funciona como um painel de gerenciamento de projetos e permite personalizar os 
fluxos de trabalho e estudo para uso pessoal ou coletivo. Disponível em: https://
trello.com/c/6Q2mb8F3/5-eixo-ii-o-professor-de-l%C3%ADngua-portuguesa-e-
literatura-realidade-como-ponto-de-partida-chegada1111-a-091218.Acesso em: 12 
maio 2020.
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PAISAGEM 1: CARTOGRAFIA DA TURMA – A EMERGÊNCIA 
DA DIVERSIDADE E DAS DIFERENÇAS

Textos e paisagens em experimentos ancorados no real 
irrompem nessas cartografias da turma de Letras Vernáculas da Uni-
versidade do Estado da Bahia – Uneb, do Departamento de Ciências 
Humanas – DCH IV/Uneb. Os estranhamentos das discentes na trajetó-
ria cartográfica começaram pela vivência com a interface tecnológica 
na plataforma Trello como expansão da sala de aula, espaço híbrido 
de aprendizagens, permeados de acertos, erros, textos multimodais, 
hipertextos, em que a centralidade que queríamos assegurar como 
docentes propositoras, era o ensino com pesquisa, numa viagem 
“aparentemente caótica em que constrói sentidos à medida em que 
desenvolvemos uma ação fractal” (GALLO, 2017, p. 79). Uma profusão 
de queixas apareceu: “Não sei usar este treco, estou perdida”. “Muitas 
colegas também não gostaram, mas não tem coragem de dizer”. “Não 
acerto postar e foi difícil acessar” “É muita coisa para fazer e estudar 
em estágio”, entre outras narrativas que emergiram.

Nessa atitude investigativa em que lançamos as estudantes, 
também nos lançamos e seria mais fácil e cômodo desistir diante das 
queixas, resistências, ao afirmarem que é ruim, não sabe usar, sem an-
tes terem realizado o exercício de empreender a pesquisa, conhecer a 
ferramenta, navegar no Trello, assistir os tutoriais disponibilizados por 
uma colega, no desejo de contribuir com a turma. Reside aí a beleza da 
educação na perspectiva rizomática: lança-se sementes sabendo que 
muitas irão germinar, outras secarão, outras brotarão em profusão, 
outras ficarão pelo caminho, mas de igual modo lança-se para todos e 
para todas as possibilidades de aprendizagens fecundas.

Como nos aponta Sílvio Gallo (2017, p. 84) “[...] os aprendizados 
não podem ser circunscritos no limite de uma aula, na audição de con-
ferência da leitura de um livro; ele ultrapassa todas essas fronteiras, 
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rasgam os mapas e podem instaurar muitas possibilidades”. Sabemos 
que não é fácil e por isso mesmo é também polêmico, mas defende-
mos essa concepção de educação, porque não gostamos do que é fácil 
e sim, do que nos leva a pensar, discordar, tensionar já que aí reside a 
multiplicidade das respostas que encontraremos, numa produção que 
se caracteriza pela singularidade diante da realidade que é multidire-
cional e multifacetada. São desses desafios que nos alimentamos na 
educação contemporânea, porque não queremos mais o mesmo.

Optamos político-epistemologicamente pelo risco de criar o 
novo e de assumirmos humildemente nossos erros, lacunas e incerte-
zas, mas igualmente, assumimos nossa disposição e luta para superá-
-los. Por isso mesmo fizemos o convite as estudantes2 para essa traje-
tória cartográfica, mas que até então, não tinha sido compreendida, ou 
compreenderam, mas acharam trabalhosa, exigia leituras, elaboração 
de sínteses, registros no diário de pesquisa/campo, socialização no 
Trello para geral coautorias, debates, comentários diversos, feedbacks, 
sanar dúvidas, levantar outras.

Acreditar em cada tempo humano, era a aposta, a pista, para 
respondermos a questão investigativa lançada no primeiro dia de aula, 
pois as aprendizagens não acontecem assim como um passo de mágica, 
algumas estudantes perceberão ao final do semestre a quantidade de 
textos lidos, reescritos e serão tomados de assombramentos; diante 
do olhar retrospectivo para o Estágio Supervisionado I. Outras, talvez 
percebam quando forem escrever a proposta de pesquisa e lançarem 
mão das sínteses produzidas, das observações registradas, das anota-
ções nos diários de campo/pesquisa. Para tantos outros, serão meses, 
anos, ou quando forem suscitados pela necessidade de (re)agir.

2  Considerando que na turma temos 22 mulheres e apenas um homem, optamos pelo 
o uso do feminino no texto em virtude da expressiva maioria ser do gênero feminino.
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A turma é composta por vinte e três mulheres e um homem, 
cujos marcadores sociais de gênero, raça, classe social, sexualidade e 
geração nos atravessam de modo interseccional e nos interpelam atra-
vés da diversidade e suas diferenças, atentas ao convite de Miguel Ar-
royo (2002, p. 32-33), ao afirmar que: [...] “sujeitos coletivos históricos 
se mexendo, incomodando, resistindo em movimento”. O movimento 
inicial realizado em Estágio I foi elaborarmos uma cartografia da turma, 
considerando os distintos territórios que habita cada estudante. Como 
nos apresenta o mapa a seguir da paisagem 1 – Mapa interseccionado 
da turma de Letras.

Importa incialmente destacarmos que nossa compreensão de 
paisagem é inspirada nos estudos da cartografia aqui concebido como 
território escolar, ou território educativo, neste caso, os espaços for-
mais e não formais investigados. As autoras Andreia Oliveira e Tania 
Fonseca (2006) em Os devires do território-escola: trajetos, agencia-
mentos e suas múltiplas paisagens destacam que o território escolar 
possui paisagens múltiplas e por isso mesmo precisamos compreender 
o espaço educativo não como uma unidade, mas sim, com uma mul-
tiplicidade de agenciamentos do território-escola, os quais produzem 
desejos, objetivos em comum, e paisagens subjetividades em suas 
múltiplas paisagens, linguagens e estéticas que integram o território 
escolar e espaços não formais. Com Deleuze (2002) aprendemos que 
território não se reduz a um espaço físico, ou a um conjunto de ações, 
mas é algo processual, em constante movimento e produção, requer 
aprendizagens de olhares, com calma e atenção.
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Paisagem 1 – Mapa interseccionado da turma de Letras.
Fonte: Elaboração da turma de Letras/Vernáculas vespertino (2019).

Defendemos os usos das múltiplas linguagens nas práticas pe-
dagógicas na contemporaneidade porque objetivamos o posiciona-
mento crítico sobre esses usos a favor do ensino com pesquisa como 
ato formativo e auto formativo entre sujeitos cognoscentes. Sujeitos 
estes, atravessados por seus marcadores de gênero, raça/cor, classe 
social, sexualidades. Em outras palavras, sujeito da linguagem não 
é qualquer um, pois, como nos diz Moita Lopes (2010), tem sexo, 
gênero, idade, ou seja, é um sujeito situado, cujo lugar de fala se 
caracteriza em seus textos e corpos. É uma turma jovem, cuja faixa 
etária se apresenta diversa.
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Figura 1 – Cartografia da turma: um mapa em tela do acontecimento vivido.
Fonte: Elaboração das autoras (2020).

Das 23 estudantes, 17 estão entre 20-27 anos, perfazendo um 
total de 73,9%; 5 estão entre 27-33 anos, o que representa um total 
de 21,7% e apenas uma estudante acima de 34 anos, cujo percentual 
é de apenas 4,3%.

Os dados mapeados apontam para um conjunto de futuras pro-
fessoras jovens, que comporão o quadro docente da Educação Básica 
baiana, em breve, com o percentual de 95,7%, das 23 estudantes, e 
apenas 1 homem, um percentual de apenas 4,3%, o que nos possibilita 
inferir que embora saibamos que a atração pela carreira do magistério, 
é baixa, podemos vir a ter através desta turma um diferencial. Os dados 
oficiais do censo escolar são ratificados quanto à maioria das mulheres 
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habitarem a docência e os territórios escolares. Os resultados do Cen-
so para todo informaram que 2,3 milhões de professores e professoras 
atuavam na Educação Básica, destes, 63,8% são vinculados ao Ensino 
Fundamental. Os números evidenciam um protagonismo feminino, 
80% dos docentes são do sexo feminino (INEP, 2017).

Destacamos ainda que as questões do sexo no campo do ma-
gistério apresentam uma nítida evidência do papel da mulher, suas 
lutas e conquistas de seu espaço e direitos no percurso da história com 
o mérito de ser/estar na docência. No entanto, a condição da mulher 
na profissão se deu pelo viés da relação do dom, do cuidado, como 
ratifica Catani (1997, p. 80) ao afirmar que [...] “Assim, a concepção do 
magistério como uma extensão da maternidade, bem como o desenho 
da profissão com um exercício de doação e amor, como uma atividade 
que exigia uma entrega, são largamente combatidos, tensionados.

Gênero, raça/cor atravessam as futuras docentes e as consti-
tuem sem deixar de estabelecer as conexões com a interseccionalidade, 
porque entendemos que se esvaziariam de sentidos mais fecundos e 
ficariam por demais fragmentados e dicotomizados. Nosso esforço ao 
longo do semestre foi apresentar o campo da educação como espaço 
privilegiado para tensionar e problematizar a profissão docente com 
olhar interseccionalizado, pois como nos afirma Carla Akotirene (2018), 
para compreendermos as opressões entrecruzadas que acometem 
as mulheres negras as miradas da epistemologia feminista negra são 
imprescindíveis para lermos com olhares caleidoscópicos a realidade 
pelas lentes da interseccionalidade. Olhares que,

[...] na cartografia são conceituados nas pesquisas como 
olhares caleidoscópicos. Tomamos a concepção de len-
tes caleidoscópicas/olhar caleidoscópico por considerar 
o dinamismo da realidade, suas brechas e frinchas que 
não são percebidas se o olhar não acionar a perspectiva 
caleidoscópica (SILVA, COSTA, PEREIRA, 2018, p. 3).



328COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Ler a realidade primando pela observação atenta de minúcias, 
por diferentes lentes, enxergar além do que não vemos a olho nu 
aparentemente, percorrer caminhos para perceber com os aspectos 
interseccionais subjetivos e objetivos estruturam o quadro social, as 
salas de aula, as nossas experiências na docência, demandando outros 
modelos de formação docente em que a diversidade é central, se apre-
senta como princípio formativo a auto formativo no desenvolvimento 
profissional quer inicial quer em exercício, pois não somos docentes, 
sempre estamos sendo, em processo, em constante devir.

Como vemos as graduandas, futuras docentes, apontam a reve-
lação identitária com sua raça, na auto declaração, tivemos o seguinte 
resultado: Ao somarmos as que se auto declararam pardas e negras, o 
total foi de 19 estudantes, cujo percentual é de 82,6%. Apenas quatro 
se autodeclararam brancas, cujo percentual foi de apenas 17,4. Neste 
aspecto, Soares (2008) traz como centralidade, a explicação de que 
o aumento do percentual de negros se deve a mudanças em como 
os indivíduos se percebem, e se enxergam racialmente. Ademais este 
dado nos revela que a Universidade do Estado da Bahia, de fato, inclui 
negros e negras no Ensino Superior, demarcando o quanto a represen-
tatividade importa e nos atravessa nas conexões interseccionadas de 
gênero e raça.

Dialogamos, pois, com Ana Lúcia Gomes, Fernando Macedo 
e Diego Leite (2019) ao acrescentarem que a preocupação não está 
no simples reconhecimento dos múltiplos sistemas de opressão que 
operam amparados por estes marcadores, mas justamente no desafio 
de compreender a complexidade das relações estabelecidas nas iden-
tidades e diferenças. A diversidade é ancorada nas diferenças que nos 
marca. Assim, a diversidade como construção histórica, social, cultural 
e política nos faz refletir sobre os papeis desenvolvidos pelos agentes 
dessa construção.

Como já sabíamos pela experiência docente no campus IV, Jaco-
bina, e os dados ratificaram, o papel da Uneb é relevante para formar 
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o quadro qualificado da Educação Básica baiana, cujo raio de atuação 
no território do Piemonte da Chapada Diamantina se expande através 
dos municípios do entorno de Jacobina. Das 23 estudantes, apenas 5 
moram e são de Jacobina, o que representa um percentual de 21,7%, 
sendo as demais moradoras das cidades apresentadas no mapa em 
aberto, a seguir, cujo percentual é de 78,3 % da turma. Deste modo, 
além de ser responsável por formar 50% do quadro docente da Edu-
cação Básica da Bahia as universidades estaduais baianas, contribuem 
para a interiorização do Ensino Superior no estado e consequentemen-
te para o desenvolvimento social das regiões onde estão localizadas. 
O percentual atinge 70% quando inserimos as universidades Federais 
baianas nos dados (BAHIA, 2018).

Paisagem 2 – Turma de Letras em movimento.3

Fonte: Acervo pessoal das docentes (2019).

Temos nessa segunda paisagem, sujeitos que estiveram envol-
vidos no movimento de espaço-tempo-escolas formais e não formais 
de diálogos, provocações, sem começo e sem fim, casual, imagem 

3  Concessão das imagens devidamente autorizada pelas estudantes para o artigo.



330COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

solta, atravessada por sorrisos e afetos, de conversas fragmentadas, 
mas em conexão, com histórias que escaparam, que se fizeram na 
incompletude do enquadramento da imagem. Que podem ser admi-
radas, reescritas e, quem sabe, construtoras de outros sentidos de 
paisagens escolares. No que toca a verdade desse momento foto-
grafado, tem-se memórias de tempos presentes, onde a passagem 
foi abrindo maneiras distintas de caminhar, pelos acontecimentos 
do Estágio I, na produção de fazer o presente, como nos ensina a 
cartografia, “[...] cartografar é pesquisar o acontecimento aconteci-
mentalizado” (COSTA, 2012, p. 45). Ou seja, querer o acontecimento, 
o lançar dos dados cultivados em campo, escrever, narrar, filmar 
fotografar, cenarizar, encenar, pintar com o que acontece.

A fotografia flagra o instante, o acontecido. Tem-se um presente 
de traduções do vivido do contemplado nos sorrisos. Redescobrir a força 
do iniciar no projeto para o Estágio II, no seio desses eventos. Neste 
bojo, enfatizamos que, “[...] diante da preocupação com os diversos 
espaços educativos, temos tido desassossegos em relação aos processos 
formativos no âmbito da profissionalização docente em sua articulação 
ensino/pesquisa” (SILVA; COSTA; PEREIRA, 2018, p. 16). São estes de-
sassossegos que nos mobilizam, nos faz transitar pelo conhecimento 
que se produz de modo situado, implicado, abrindo gavetas, buscando 
desfragmentar as aprendizagens, tensionando o verticalismo no ato 
educativo, reconhecendo a multiplicidade das áreas do conhecimento e 
das experiências como produção de saberes pedagógicos.

PAISAGEM 2: A MULTIPLICIDADE DO TERRITÓRIO EM 
MOVIMENTO – PISTAS INICIAIS

Em pistas do método cartográfico, Passos, Kastrup e Escossia 
(2014), afirmam que a diretriz cartográfica se faz por pistas que orien-
tam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do pro-
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cesso de pesquisar sobre o objeto de pesquisa, o pesquisador e seus 
resultados. Estes resultados serão aqui apresentados pelo registro das 
narrativas das estudantes. 

Não pretendemos analisar os registros, pois o objetivo é deixar 
que esta polifonia se apresente pelas narrativas aqui recolhidas, pelos 
olhares caleidoscópicos das futuras professoras.

[...] mapeando seus trajetos e paisagens, [...] ir além do 
visível, das formas estabelecidas, captando o invisível 
que as habita, o imperceptível, que exige o deslocamento 
da percepção, propondo, a partir de princípios estéticos, 
fendas para modos de subjetivação abertos aos devires 
cognitivos e subjetivos (COSTA; ANGELI, FONSECA, 2012, 
p. 45).
A presente cartografia desenvolveu-se no espaço não 
formal Associação de pais e amigos dos excepcionais 
(Apae), localizada na tv. Alberto Torres, nº 188, no bairro 
Jacobina I, na cidade de Jacobina – Bahia, Instituição 
foi fundada em 1988, qual tem como objetivo aten-
der pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e 
transtornos globais do desenvolvimento, podendo ser: 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. [...] Na sala 
de atividades de vida diária (AVD), qual, é composta 
por móveis e eletrodomésticos, para que eles possam 
conhecer e fazer as atividades diárias que são realizadas 
dentro de casa (anexo 7), além das atividades pessoais 
de cada indivíduo, objetivando ajudar os/as alunos/
as a ter autonomia e também melhor desempenho no 
desenvolvimento social. O sujeito especial é tido pela 
sociedade como um ser incapaz de realizar tarefas 
dentro de casa ou em espaços formais, criando assim 
estereótipos, segundo Bhabha (2005) afirma ainda que 
“o estereótipo é uma pré-construção ou uma montagem 
ingênua da diferença que autoriza a discriminação”. 
Deste modo, o que observamos na APAE, desconstrói 
estereótipos, pois os estudantes não são avaliados na 
concepção do capacitismo (Cartografia de Jaine Dias, 
Tainá Matos e Taiane Silva, Diário de Campo/Pesquisa).
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Ao adentrar o território da escola os registros do trio a seguir, 
nos apresentam suas narrativas considerando as percepções advindas 
dos movimentos de observação.

Considerando a dinâmica escolar, as ações coletivas 
da instituição, conforme distintos contextos, como nos 
apontam as autoras Pimenta e Lima, nossa atividade 
de observação foi iniciada no dia 18/11/19, na escola 
Municipal Luís Alberto, situado na rua Anísia de Carva-
lho, n° 104, na cidade de Jacobina. É uma escola ampla, 
possuindo quadra esportiva, biblioteca, sala de informá-
tica, salas dos professores, secretaria, direção, sala do 
AEE, onde ocorrem os atendimentos no turno oposto ao 
que os alunos estudam. Possuem três banheiros (sendo 
um de uso exclusivo de professores e funcionários), a 
cantina, almoxarifado, há também um espaço para os 
alunos lancharem. [...] Foram 6 aulas no 7° ano A, o 
qual era composto por 26 alunos, sendo 12 meninos e 
14 meninas, entre eles uma aluna com DI (deficiência 
intelectual). No 8° ano B, foram 11 aulas, era composto 
por 23 alunos: 16 meninas e 7 meninos, entre eles 
uma com Paralisia Cerebral. No 9° ano A foi uma aula, 
possuía 27 alunos: 10 meninos e 17 meninas, entre os 
alunos, um com autismo. Na escola temos alunos com 
deficiência matriculados no ensino regular, os quais 
são DI, PC, Surdez, autismo. A mesma possui a Sala 
de Recursos Multifuncionais (SRM), funcionando nos 
turnos matutinos e vespertinos, atendendo os alunos 
nos turnos opostos aos que estão matriculados. É de 
suma importância a existência da sala do AEE, pois dá 
um suporte aos professores neste processo da inclusão, 
bem como orienta as atividades a serem desenvolvidas 
pelos mediadores (em formação acadêmica). [...] Foram 
observados alguns elementos presentes tanto no espaço 
físico da unidade escolar, quanto questões mais internas 
que interferem de forma direta no processo de ensino/
aprendizagem. Tais elementos se constituem de: esgoto 
a céu aberto, trazendo transtornos para alunos, profes-
sores e os demais funcionários; a biblioteca não tem 
um controle sobre quem pega os livros, pois não tem 
um funcionário específico para monitorar esse acesso. 
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Não possuem mais um espaço para ela; os livros foram 
colocados na sala de informática, da qual não se faz um 
bom uso, pois deveria ter um incentivo para os alunos 
pesquisarem (Ediclécia Alves, Maria Tamiris e Samile 
Neves, Excertos do texto da Cartografia).

As estudantes Jaqueline Lima Santos, Maiara Nascimento Silva 
e Janiele Brasil de Araújo nos apresentam suas travessias e produções 
de subjetividades advindas da imersão em campo.

Através do método cartográfico, através do componente 
Estágio Curricular Supervisionado I, nós, cartógrafas ini-
ciantes, habitamos a Escola Municipal Armando Xavier de 
Oliveira (Emaxo), pertencente à cidade de Jacobina-BA, 
com intuito de observar as aulas de língua portuguesa 
do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Em face à ne-
cessidade de avistar as subjetividades e especificidades 
do cotidiano escolar, uma vez que, segundo Gastaldo 
(2014), “a produção do conhecimento está centrada em 
contextos específicos, nas micropolíticas do cotidiano, 
complexas, multifacetadas, as quais impedem simpli-
ficações” [...] No 7º ano do ensino médio observou-se 
maior ocorrência de repetentes, alguns já trabalhando, 
e novamente um número considerável de desistente de 
25 matriculados apenas 14 a 18 frequentavam durante 
o fim do ano letivo. A sala era composta por alunos de 
idades entre 12 e 17 anos e os bairros onde moravam 
eram em lugares periféricos. Nesta turma, contamos 
maior quantidade de negros ou pardos em comparação 
a do 6º ano, sendo 13 e apenas 2 brancos ou amarelos. 
Dessa forma, a conjuntura que delimita os marcadores 
aos quais os estudantes estão inseridos se assemelha 
em alguns aspectos; predominantemente alunos 
negros e pardos, de classe econômica baixa, com uma 
sutil maioria masculina, embora notória numerosidade 
feminina. A identidade cultural da comunidade escolar 
é, então, expressa por determinadas peculiaridades 
que interpelam os sujeitos com os quais o grupo se 
identifica. Para além dos marcadores sociais da dife-
rença, a música popular, expressões corporais diversas, 
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escolhas lexicais, os programas televisivos partilhados, 
as representações artísticas, os manifestos escritos nas 
paredes, tecem pistas ideológicas e identitárias perten-
centes a este público. Incluso nesta leitura plurais, estão 
as singularidades dos sujeitos, revelando as diversas 
identidades que compõem uma rede de relações em 
constante redefinição. Conforme a concepção do sujeito 
pós-moderno de Stuart Hall (2005, p. 12-13) temos que 
a identidade não é fixa, biológica ou imutável, visto que 
esta se transforma constantemente à medida que somos 
interpelados e representados culturalmente.

Para que os movimentos provoquem novos devires, passemos 
as Conclusões deste texto, como cartografias e mapas em aberto.

CONCLUSÕES: NOVOS DEVIRES

Deixemo-nos levar pelo movimento do Estágio I. Seu/nosso 
movimento, fluidez dos inventos, das conexões (des) estabelecidas. 
“Erigir o novo evento das coisas e dos seres, dar-lhes sempre um novo 
acontecimento: o espaço, o tempo, a matéria, o pensamento, o possí-
vel como acontecimentos […]” (DELEUZE, 2002, p. 42). Ao interpelar-
mos as paisagens que compuseram a nossa cartografia de Estágio I, 
muitos sentidos e significados são desvelados. Através da perspectiva 
de Deleuze (2002), nossa prática, entendida conceitualmente como 
intercessores, colocam em condição de não se refugiar na “reflexão 
sobre”, mas de operar, criar, experimentar, sem estar “agitando velhos 
conceitos estereotipados como esqueletos destinados a intimidar toda 
criação, [...] [não se contentando] em limpar, raspar os ossos”.

Nosso traçado/caminho nos estudos da cartografia entendida 
como uma experimentação do pensamento ancorado no real, experi-
ência compreendida como um saber-fazer, isto é, um saber que emerge 
do fazer (KASTRUP, 2014, p. 18), com base na construção do conheci-
mento e da atenção que configura o campo perceptivo do processo em 
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curso, foi nos dando o sentido da cartografia pelo acompanhamento 
de percursos, aplicação em processos de produção, conexões de redes 
ou rizomas. Novas aprendizagens tecidas, resistências desconstruídas 
e ressignificadas do ensino com pesquisa, na política cognitiva da nar-
ratividade em devir, mais potentes, porque tecidos em rede de apren-
dizagens que nos desafiam, sem respostas prontas, acabadas, e nos 
apresentam mais perguntas, que geram novos problemas de pesquisa 
a novos desassossegos.
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O PIBID COMO INSTRUMENTO 
POTENCIALIZADOR DA FORMAÇÃO 

DOCENTE

Alana Marques de Oliveira
Marize Damiana M. B. e Batista

RESUMO
O contexto da formação docente no Brasil evidencia um conjunto de contra-
dições, demarcando cenários que desafiam no enfrentamento das ações de 
precarização do trabalho docente e tem no Pibid um espaço com possibilida-
des para aliar-se a estes desafios na disputa por outro projeto de formação 
docente. Assim, este trabalho foi motivado por uma pesquisa que está em 
fase de inicialização no Pibid em Geografia da Uneb Campus XI, Serrinha-BA e 
propõe refletir sobre a formação docente, considerando as intencionalidades 
político-pedagógicas que regem as práticas educacionais, e neste contexto 
situa a atuação do Pibid enquanto potencializador dessa formação. Para isto, 
foram usados como referência Saviani (2012), Bertoldo e Chiapinoto (2014), 
Duarte (2008). A orientação metodológica se pautou em pesquisa qualitativa 
de caráter bibliográfico. A análise considerou a identificação dos processos 
que caracterizam a formação docente na contemporaneidade, sob uma 
perspectiva crítica e superadora, identificando no Pibid uma possibilidade de 
apropriação contra-hegemônica para direcionar a formação no campo teóri-
co e prático. Portanto, o trabalho revela a necessidade de políticas públicas 
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voltadas para a potencialização da formação docente com manutenção de 
programas como o Pibid, assegurando no processo de trabalho formativo a 
unidade teórico-prática, o caráter humanizador e a reflexidade pedagógica.
Palavras-chave: Formação Docente. Pibid. Política Pública.

INTRODUÇÃO

Atual conjuntura da formação docente no Brasil está cercada 
por aspectos políticos e orientações teóricas e metodológicos que 
precarizam o trabalho do professor e compromete o desenvolvimento 
social e educacional do país. Sobre essa questão, Saviani (2011) relata:

A política educacional vigente vem se guiando pelo 
seguinte vetor: redução de custos, conforme o princípio 
do máximo de resultados com o mínimo de dispêndio 
(investimento). Em relação à formação de professores, 
isto é traduzido pelo objetivo de formar um professor 
técnico e não um professor culto. Ora, o professor técni-
co é entendido como aquele que é capaz de entrar numa 
sala de aula e, aplicando regras relativas à conduta e aos 
conhecimentos a serem transmitidos, seja capaz de se 
desempenhar a contento diante dos alunos (SAVIANI, 
2011, p. 13).

O professor técnico irá produzir uma educação técnica, esta 
é caracterizada pelas supressões culturais, étnicos-raciais, sociais e 
econômicas. Nela, os conhecimentos produzidos pela humanidade e 
as atividades que moldam o trabalho docente, configuram relações 
sociais em que o processo educativo escolar passa a ser trabalhado de 
modo passivo para atender à lógica dominante. Isto encobre as pos-
sibilidades de leitura e de posicionamentos críticos acerca das razões 
que justificam a dinâmica contraditória das relações sociais e o modo 
como se veiculam no espaço.
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A manutenção de uma formação docente com estas caracterís-
ticas é defendida principalmente pelos documentos normativos edu-
cacionais como a BNCC e pelas pedagogias que fundamentam os currí-
culos nacionais, destacando-se as pedagogias do aprender a aprender. 
As mesmas defendem uma formação que prioriza as necessidades e 
manutenção do sistema capitalista neoliberal, em sua fase atual, ao in-
vés pautar o trabalho pedagógico baseado na unidade teórico-prática, 
nas práticas sociais e na transmissão do conhecimento sistêmico para 
todos. Esta realidade carece de políticas públicas que defendam uma 
formação docente voltada ao rompimento com tais práticas políticas e 
pedagógicas, e que busque por meio das pedagogias críticas, a supera-
ção de cenários que atualmente marcam a educação.

Essa afirmação traz um destaque considerável para o Pibid, 
visto que o programa vem tornando a formação docente um espaço 
de construção de resistência, e de novos conhecimentos e práticas, os 
quais potencializam o trabalho do docente, possibilitando uma maior 
articulação entre o trabalho educativo na universidade e na escola. 
Tendo em vista estas questões, neste trabalho será apresentado um 
breve panorama da formação docente no Brasil, expondo algumas 
características do Pibid, destacando seu papel na construção de uma 
formação docente pautada na dimensão teórico-prática, na defesa de 
conteúdos que articulem processos político-pedagógicos e na defesa 
do conhecimento científico e do seu uso na democratização da socie-
dade e da educação para a emancipação da classe trabalhadora.

O ATUAL CENÁRIO DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL

De acordo com Lev Vygotsky, o homem se forma em contato 
com a sociedade. A linguagem, a fala, a escrita e a leitura são símbolos 
que possibilitam a mediação entre o homem e o meio. Dessa forma, 
fica explícito o papel vultoso da educação para que o indivíduo de-



340COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

senvolva as aprendizagens e apropriações dos símbolos que definem 
e caracterizam a sua atuação na sociedade, o que deixa evidente a 
atenção e o comprometimento que toda esfera social, principalmente 
o Estado, deve ter com a educação, sobretudo no que diz respeito à 
formação docente. Porém, quando se analisa o papel do Estado, per-
cebe-se que, a formação de professores vem sofrendo sérios ataques 
e sucateamentos que culminam na desvalorização das licenciaturas e 
de todo o arcabouço prático e teórico do ensino, o que compromete o 
desenvolvimento educacional de toda a sociedade.

Os dados traduzem uma realidade preocupante quando se 
trata dos cursos de licenciatura no Brasil. De acordo com dados do 
Censo de Educação Superior, disponibilizados pelo MEC, desde 2011 os 
números de matriculados nas licenciaturas vem diminuindo progres-
sivamente, além de haver uma migração maciça de matrículas para 
os cursos de licenciatura na modalidade a distância. Esses pontos são 
suficientes para desenvolvermos dois eixos analíticos, que ajudarão na 
interpretação da realidade da formação docente no Brasil, os quais são 
explicitados a seguir:

PRIMEIRO EIXO DE ANÁLISE: ALGUNS FUNDAMENTOS DA 
REALIDADE DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL

Ausência de uma política nacional voltada para a formação 
inicial e continuada de professores, os currículos pautados nos estudos 
e análises esvaziados da realidade da prática social, o distanciamento 
entre a universidade e a escola básica, a depreciação da pesquisa, a 
renúncia às práticas coletivas e o aviltamento dos estágios, são moti-
vos que explicam a desvalorização do ensino e da formação docente. 
Mas o que está por trás dessa inconcebível realidade? Essa resposta 
é obtida quando analisamos os documentos e as teorias pedagógicas 
que regem o ensino brasileiro.
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), está entre os prin-
cipais documentos que norteiam o currículo da Educação Básica no 
país. Ao analisar a Base, percebe-se que, ela é marcada pela ausência 
de análise crítica da realidade social e por estruturas totalmente uni-
dimensionais, deixando de lado abordagens político-social, histórico-
-filosófica, étnico-racial, além de desvalorizar as ações coletivas como 
método e prática possível de transformação social.

Apesar das discussões governistas em defesa da Base, o 
compromisso com a educação e a democracia que de-
veriam ser prioritários, são comumente secundarizados, 
dando lugar a interesses privados, relações de poder, 
alianças entre partidos políticos, agentes educacionais e 
lobbies educativas, sindicatos corporativos e instituições 
capitalistas (BRANCO, 2018, p. 56).

Esse mesmo viés está presente nas pedagogias que norteiam 
de modo maciço o ensino brasileiro. Destacam-se, dessa maneira, as 
pedagogias do aprender a aprender, que estão intrinsecamente inclu-
sas nas competências e habilidades que caracterizam a BNCC. Essa 
pedagogia, sob a perspectiva de Duarte (2008), é dotada de quatro 
posicionamentos valorativos. O primeiro defende a sobreposição da 
aprendizagem que o indivíduo realiza por si só em detrimento a apren-
dizagem adquirida por meio da transmissão de conhecimento feito por 
outras pessoas, fato que decorre no segundo pensamento valorativo, 
que justifica como mais importantes os métodos de aquisição, desco-
berta e elaboração de conhecimento que o aluno desenvolve, do que 
os conhecimentos já produzidos socialmente.

O terceiro posicionamento valorativo afirma que as atividades 
só serão verdadeiramente consideradas educativas se estiverem base-
adas nos próprios interesses do aluno. Todavia, a educação não pode 
se ancorar unicamente aos desejos do indivíduo, pois nem todos têm 
a sua criticidade aguçada, o que faz do professor um agente responsá-
vel por influenciar novas interpretações da realidade. Ao contrário, a 
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educação só seria mais uma algema que aprisionaria o ser humano ao 
cárcere das forças hegemônicas. E o quarto posicionamento valorativo, 
refere-se à dinamicidade do processo educativo, ou seja, a educação 
deve preparar o indivíduo para as mudanças presentes na sociedade. 
Mas quais mudanças a pedagogia se refere? Sem dúvida alguma, a 
pedagogia se refere às mudanças exigidas pelo capitalismo: produção 
acelerada, o que exige mão de obra técnica cada vez mais ágil e me-
nos racional; valorização da cultura eurocêntrica; cultivo da ideia de 
prosperidade e riqueza. Nesse caso, a formação docente irá se basear 
unicamente nas aprendizagens das técnicas, operações necessárias ao 
mercado de trabalho e seus principais conceitos.

Ao analisarmos com cautela cada um dos posicionamentos, 
percebe-se a grande defasagem que essa pedagogia traz para a for-
mação de professores. Ao hierarquizar o conhecimento adquirido in-
dividualmente em detrimento ao conhecimento repassado por outras 
pessoas, as pedagogias do aprender a aprender, estão inferiorizando 
e menosprezando princípios filosóficos, sociológicos e científicos 
acumulando historicamente pela humanidade. Do mesmo modo, ao 
esvaziar-se desses princípios, o homem fica sujeito a toda racionalida-
de hegemônica, já que tais princípios, juntamente com as experiências 
e aprendizagens promovidas pelos grupos sociais, são responsáveis 
em tornar o homem um ser pensante, crítico e humanitário, além de 
menosprezar a presença do professor como um ser atuante, protago-
nizador do conhecimento e da formação.

Portanto, neste cenário, a formação de professores fica a cargo 
de grupos empresariais, tecnicistas, hegemônicos, que buscam e de-
fendem a legitimação do capital por meio de um processo de exclusão, 
alienação, competitividade e acumulação, o que provoca intensas 
desigualdades sociais, e por consequência anulação dos direitos e 
da verdadeira identidade educacional, gerando grandes ameaças ao 
desenvolvimento crítico das licenciaturas e a formação docente.
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SEGUNDO EIXO DE ANÁLISE: A MIGRAÇÃO DE MATRÍCULAS 
DE CURSOS DE LICENCIATURA PARA A MODALIDADE A 
DISTÂNCIA

Como citado acima, outro cenário conturbador, que afeta a 
formação de professores é o crescimento da procura por cursos de 
licenciaturas a distância.

Na sequência temporal 2001-2011, há uma visível migra-
ção dos cursos de licenciatura para o regime a distância, 
o que não ocorre na mesma proporção contra os cursos 
de graduação. Por exemplo, entre os cursos de bacha-
relado, 75% era de oferta presencial em 2011 enquanto 
apenas 17% das licenciaturas assim se caracterizam. Os 
dados atestam que as licenciaturas a distância ofereci-
das por instituições privadas detém 78% das matrículas 
em cursos de formação de professores. Esse dado é 
notável, uma vez que, em 2001, havia apenas matrículas 
em licenciaturas a distância em instituições públicas, e, 
em 2002 a proporção era de 89% de matriculados em 
EaD nessas instituições, e 16% nas instituições privadas 
(GATTI, 2013-2014, p. 36).

Percebe-se na grande parte dos cursos de licenciatura a dis-
tância, ausência de projetos político-pedagógicos que priorizem a 
formação docente, visto que por estarem atrelados a características 
completamente operacionais e mercadológicas, acabam resultando 
em uma formação deficitária e esvaziada de conteúdo crítico. Isto 
acaba corroborando para posicionamentos fragmentados da reali-
dade, precarizando, desse modo, a possibilidade de apropriação do 
conhecimento científico, filosófico, artístico, necessários ao processo 
de humanização.

Assim, nota-se uma sincronização entre esta realidade edu-
cacional dos cursos de licenciatura a distância, BNCC e as pedagogias 
do aprender a aprender. Em seu conjunto, esta realidade educacional 
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corrobora para o desmonte da educação pelas forças hegemônicas, re-
velando a precarização da formação docente. Desse modo, a ausência 
de problematização da realidade socioespacial, no que diz respeito aos 
currículos pautados no tecnicismo, na ausência das práticas sociais e 
no ensino pautado nos ditames mercadológicos, são fatores que impe-
dem que a formação docente alcance revoluções teóricas e práticas, 
capazes de transformar a escola em um espaço de resistência, luta e 
em um lugar gerador de novas pesquisas e aprendizagens.

A realidade da formação docente no Brasil deixa claro a ne-
cessidade de políticas educacionais voltadas à valorização do ensino, 
da aprendizagem, com formulações de currículos capazes de tornar 
o aluno um ser militante dos processos de emancipação da condição 
social em que vivem os trabalhadores brasileiros. O compromisso com 
políticas voltadas a esta formação deve viabilizar estratégias de valori-
zação e legitimação do valor do trabalho docente nas escolas, além de 
assegurar por meio de ações institucionalizadas em políticas e projetos 
educacionais, o vínculo da escola básica com a universidade.

AS CARACTERÍSTICAS DO PIBID E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Ao nos referirmos especificamente ao Pibid – Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, um 
programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoas de Nível Superior (Capes), uma política pública 
que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 
docentes em nível superior e para a melhoria da qua-
lidade da educação básica pública brasileira. O projeto 
também prevê o aperfeiçoamento da formação inicial 
de professores por meio de uma inserção de estudantes 
de licenciatura em escolas públicas de educação básica 
(BERTOLDO; CHIAPINOTA, 2014, p. 21).
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O Pibid foi criado em 2007, e é um dos poucos programas que 
é dedicado à formação docente, articulando universidade e escola bá-
sica, o que o torna alvo de ataques e sucateamentos políticos, onde o 
mesmo vem enfrentando fechamentos precoces de editais e números 
reduzidos de bolsas, juntamente com as suas suspensões. Esta reali-
dade testemunha a falta de comprometimento do governo brasileiro 
com a docência e consequentemente com o conjunto da educação, o 
que faz da área educacional um campo fragilizado, sujeito a inúmeras 
contradições teóricas, práticas e metodológicas.

Em vista disso, observa-se que embora o Pibid venha passando 
por percalços e ataques, também se coloca no enfrentamento a tais 
questões. Evidencia-se, no Pibid a valorização da profissão docente, 
pois revela o papel estratégico do professor como agente indispensável 
na concretização do ensino e aprendizagem. Por consequência, destaca 
a importância do trabalho educativo frente ao desenvolvimento cien-
tífico, gerando desse modo, melhoria de vida para toda a sociedade.

O Pibid também proporciona aos futuros professores, licencian-
dos que se encontram em formação na universidade, um conhecimen-
to prévio dos contextos escolares. Esta questão se configura salutar 
para que compreendam os desafios educacionais e se sintam movidos 
a cooperar na superação dos entraves enfrentados pela comunidade 
escolar e universitária, prezando pelas relações humanas e pela luta 
social, característica essencial aos processos de emancipação.

No que diz respeito à prática pedagógica, o Pibid também 
oportuniza romper com a larga separação existente entre a teoria e 
a prática, problema enfrentado por muitos docentes no processo for-
mativo. Ilustra esta situação o estreitamento do vínculo entre a escola 
básica e a universidade, proporcionado pelo Pibid, fator relevante para 
a melhoria do ensino da escola pública, e para alavancar pesquisas e 
levantamentos de estudos acadêmicos. Assim, se coloca em um cami-
nho de desenvolvimento da reflexividade docente, posto que, ancora-
dos nos ensinos, aprendizagens e metodologias propiciadas pelo Pibid, 
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os docentes apropriam-se de ferramentas capazes de contestar teorias 
e práticas que regem o ensino, no intuito de fazer da escola um espaço 
de liberdade, superação e enfrentamento aos problemas sociais que 
afetam a classe trabalhadora.

Neste contexto, o Pibid não só propicia aos docentes o conhe-
cimento teórico e prático do ensino, mas oportuniza possibilidades de 
contestação desses conhecimentos, assim como a criação de novos. 
Por isso, ao ser caracterizado pela valorização docente, pelo conheci-
mento das realidades educacionais, pela unidade teórica e prática, pela 
reflexividade e pelas construções de novas teorias e metodologias, o 
programa se torna instrumento angular para a defesa de uma formação 
docente baseada na busca do desenvolvimento e da liberdade social.

Observa-se no Pibid um potencial desarticulador de toda a 
teoria conservadora presente na educação, à medida que oportuniza 
o surgimento de novas dinâmicas educacionais, que prioriza de forma 
efetiva o conhecimento profissional e também o conhecimento políti-
co-pedagógico, tornando capaz a realização de uma leitura da realida-
de de forma objetiva e crítica na sala de aula. Isto gera suporte para o 
avanço de uma formação pautada na contra-hegemonia, totalmente 
contrária à ordem mercadológica e individualista do capital.

O programa, com seu caráter extensivo, revela a necessidade 
ainda mais acentuada por uma formação docente, capaz de valorizar 
os aspectos socioculturais propiciando conhecimentos relevantes 
para toda a comunidade escolar, fato negado pela modalidade EAD 
ao restringir o ensino e aprendizagem unicamente às competências 
tecnológicas e ao defender formações exclusivamente conteudistas.

A formação docente neoliberal defendida pelos currículos na-
cionais, com fundamento na BNCC, e por modalidades EAD, é a grande 
cooperadora para a sustentação do sistema capitalista vigente. Como 
afirma Milton Santos, é a grande cooperadora para a sustentação da 
globalização como fábula e como perversidade, onde se defende a fal-
sa ideia de para encobrir a ampliação dos processos de desigualdade.
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Isto porque em tais processos, o conhecimento amplo, diver-
sificado e científico é restrito apenas às classes privilegiadas da socie-
dade, visto que deixa de lado os direitos humanos e sociais superados 
pela lógica capitalista. Em contrapartida, se bem apropriado no que 
diz respeito aos fundamentos teóricos e ideológicos superadores das 
estruturas dominantes, o Pibid traz para a formação docente novas 
vias para construção teórica e prática de uma formação comprometida 
com o desenvolvimento social e educacional, que seja o alicerce para 
processos formativos defensores da inclusão, diversidade e ciência.

CONCLUSÃO

Ao tratar da formação docente é imprescindível perceber a 
realidade na qual a educação está alicerçada. Na busca da acumulação 
do capital, os grupos e classes hegemônicas, se infiltram e tentam 
influenciar todas as áreas sociais principalmente a educacional. De 
maneira diligente, a lógica capitalista está norteando o pensar e o fa-
zer pedagógico. Sob este parâmetro, o papel do professor passa a ser 
quase irrelevante no processo de ensino e aprendizagem, os conheci-
mentos técnicos vão tomando o espaço dos conhecimentos científicos 
nos currículos escolares, a teoria e a prática pedagógica são norteadas 
de acordo com as necessidades do mercado, e os discursos coletivos 
estão perdendo lugar para discursos individualistas e conservadores.

Portanto, para manter este cenário, as forças hegemônicas 
usam a formação docente como estrutura preservadora das ideias que 
sustentam a produção e a reprodução do capital. No entanto, em meio 
a esse quadro desafiador, ameaçador e caótico, o Pibid assume um 
caráter contra-hegemônico.

O programa sob um campo em disputa, pode direcionar uma 
formação de professores pautada na busca da superação dos embates 
que cercam a educação e os processos de ensino aprendizagem. Com 
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isto, prioriza a unidade teórico-prática e o vínculo à formação de pro-
fessores na escola básica e na universidade, se colocando em atenção 
às realidades socioespaciais, às diversidades culturais, étnico-raciais 
na educação.

Portanto, entende-se como necessária a atuação do Pibid como 
meio fundamental para a construção de uma educação comprometida 
com a ciência, com a reprodução dos conhecimentos historicamente 
elaborados pela humanidade e com o desenvolvimento social. Estas são 
questões que asseguram à escola a consecução de um espaço libertador, 
democrático e motivador das transformações da realidade atual.
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RESUMO
Acreditando na formação inicial ou continuada do professor percebemos 
o quanto ela é prioritária na efetivação do processo de educação inclusiva, 
principalmente quando prima pelo processo formativo dos professores de 
escolas públicas que atuam nas classes regulares com crianças com de-
ficiência e sem deficiência. Neste sentido, vi a oportunidade da formação 
continuada em serviço através do Pibid – Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência com a formação inicial dos graduandos em Pedagogia 
da Uneb – Universidade do Estado da Bahia em parceria com a escola pública 
da Educação Básica. O Pibid visa proporcionar aos discentes na primeira 
metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano 
das escolas públicas de Educação Básica e com o contexto em que elas estão 
inseridas. Portanto, esse relato de experiência tem como objetivo afirmar 
a importância das contribuições do Pibid na formação inicial e continuada 
do professor da escola básica, ele caracteriza-se como relato de experiência 
baseado nas vivências como bolsista de supervisão, durante o desenvolvi-
mento do programa na Escola Municipal São Gonçalo do Retiro, localizada 
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em Salvador-BA. A formação através do programa também oportunizou aos 
seus integrantes articular a teoria estudada nos encontros formativos com a 
prática na sala de aula, onde surgiram situações diversas que necessitam da 
intermediação do professor.
Palavras-chave: Pibid. Formação do Professor. Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO

O Pibid, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docên-
cia, visa promover aos discentes do primeiro ao quarto semestre dos 
cursos de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das 
escolas públicas de Educação Básica e com o contexto em que elas 
estão inseridas. Para efetivar essa aproximação, ocorre a seleção das 
escolas nas quais o projeto será desenvolvido e também dos/as pro-
fessores/as supervisores/as que são professores efetivos das escolas 
selecionadas. Os referidos professores são responsáveis pela elabo-
ração de atividades, acompanhamento e orientação dos discentes 
de iniciação à docência – ID junto com a coordenação de área. Meu 
ingresso no Pibid se deu através do Edital 7/2018. A escola na qual 
eu trabalho foi selecionada para participar do programa vinculado ao 
Subprojeto de Licenciatura em Pedagogia – DEDC I, da Uneb – Univer-
sidade do Estado da Bahia, se fazendo necessária a seleção de um/a 
professor/a supervisor/a. A proposição do projeto a ser desenvolvido 
era sobre educação inclusiva, de pronto despertou meu interesse, pois 
desde o ano 2008 a unidade escolar na qual atuo, começou a receber 
alunos com síndromes e também com deficiência que embora seja 
uma atitude legal, uma vez que todos têm direito à educação, trouxe 
para nós professores insegurança e questionamentos: Como seria o 
trabalho com todos na sala de aula? Será que o comportamento dos 
alunos com deficiência não atrapalharia o desempenho da turma?
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Contudo, a inclusão é necessária e está garantida pela Consti-
tuição federal, porém, para a unidade escolar essa realidade ainda é 
preocupante, ela não estava e nem está preparada para acolher esse 
público-alvo, a estrutura física, mesmo sendo uma reconstrução recen-
te, do ano 2015 é inacessível para algumas especificidades e, pedago-
gicamente é preciso contribuir para a formação dos docentes para de 
fato fazermos acontecer a inclusão escolar, mesmo que seja como “o 
trabalho de formiguinha” pouco a pouco os obstáculos serão vencidos.

No ano 2016, a escola também efetivou matrículas de alunos 
com transtorno do espectro autista e essa demanda tem aumentado 
cada vez mais nas escolas regulares. Sabemos que o direito a educação 
é assegurado a todos os educandos. No Artigo 205 da Constituição 
federal de 1988 está assim determinado: “A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho” (BRASIL, 1988). 

A Lei 9.394/96 preconiza que os sistemas de ensino assegurarão 
aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimen-
to e altas habilidades/superdotação, professores especializados e pro-
fessores capacitados para o ensino regular. Já o Decreto nº 6.094/2007 
estabelece nas diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a 
garantia do acesso e permanência desse aluno nas classes comuns do 
ensino regular, fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas.

O acesso às classes comuns e permanência na escola, sem 
dúvida é importante para todos os estudantes, porém, é sabido 
que o acesso ao atendimento especializado, ainda não contempla a 
todos eles. Faltam salas de atendimento educacional especial – AEE 
em várias unidades escolares e até mesmo a formação de uma “sala 
núcleo” para atender os alunos das escolas próximas (como a da Escola 
Municipal São Gonçalo do Retiro, que atende também alunos de mais 
duas escolas municipais localizadas no mesmo bairro).
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A inclusão ainda encontra muitos obstáculos para sua efe-
tivação nas escolas públicas, sendo a formação do/a professor/a da 
sala comum imprescindível, para atender as particularidades de cada 
aluno público-alvo da educação especial – Paee. Na maioria das vezes 
em uma turma de 25 (vinte e cinco) alunos tem 3 (três) ou 4 (quatro) 
alunos com deficiência e/ou com necessidades especiais, a exemplo do 
espectro do autismo, acontece de em uma sala de aula ter alunos com 
tipos de autismo distintos e nós professores não recebemos orientação 
alguma por parte da Rede Municipal de Ensino para desenvolvermos o 
trabalho com esse público.

Nesse contexto, “vi uma luz no final do túnel” com o Pibid, cujo 
subprojeto desenvolvido teve como tema: Educação inclusiva na escola 
básica: superando limites, acolhendo desafios. Portanto, esse relato de 
experiência tem por objetivo afirmar a importância das contribuições 
do Pibid na formação inicial e continuada do professor da escola básica.

Ao iniciar minha participação no programa percebi que mui-
tos seriam os desafios, mas, o desejo de adquirir conhecimentos me 
fortaleceu para prosseguir, pois, através dele tive a oportunidade de 
me apropriar de novas aprendizagens tanto na prática como teorica-
mente, o que vêm contribuindo para a ressignificação da minha prática 
pedagógica, especificamente com um olhar mais sensível para meus 
alunos com TEA – Transtorno do Espectro Autista. A relevância dessa 
contribuição foi extensiva, às minhas colegas, que através da partici-
pação das bolsistas IDs também apreenderam novas estratégias para 
trabalhar com seus alunos Paee.

SOBRE O PROGRAMA: RITOS, PASSAGENS E APRENDIZAGENS

O Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docên-
cia é um programa que tem a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior) como mantenedora e, seu objetivo 
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principal é antecipar o vínculo entre os futuros Mestres e as salas de 
aula da rede pública. Sendo assim, o programa aproxima a educação 
pública superior (através das licenciaturas), das unidades escolares das 
redes públicas de ensino, estadual e municipal.

O subprojeto da Licenciatura em Pedagogia – DEDC I, da Uni-
versidade do Estado da Bahia – Uneb, foi autorizado por meio do Edital 
7/2018, tendo como coordenadora a Profª. Dra. Cláudia Paranhos de 
Jesus Portela1, sob sua coordenação foi desenvolvido o subprojeto 
Educação inclusiva na escola básica: superando limites, acolhendo de-
safios. A vigência do mesmo foi de 18 meses, iniciado em 14 de agosto 
de 2018 e finalizado em 20 de fevereiro de 2020, e foi aplicado em três 
escolas municipais, duas na cidade de Salvador (Escola Municipal São 
Gonçalo do Retiro – Ensino fundamental I e o Cmei – Centro Municipal 
de Educação Infantil União Boca do Rio) e a terceira escola na região 
metropolitana de Salvador, na cidade de Lauro de Freitas (Escola Enock 
Amaral – Ensino fundamental I).

O subprojeto contou com 30 (trinta) integrantes, sendo 25 
(vinte e cinco) bolsistas IDs distribuídos entre as três escolas, 3 (três) 
bolsistas de supervisão, cada uma em sua escola de lotação, 1 volun-
tária ID e 1 coordenadora de área. A carga horária semanal era de 8 
horas, distribuídas da seguinte forma: 4h de encontros formativos, que 
aconteciam às terças-feiras das 8h às 12h e 4h de visita/observação 
nas Unidades escolares (bolsistas ID), ocorriam as quartas ou quintas-
-feiras, seguia o cronograma das aulas dos professores regentes das 
turmas participantes do projeto. Para as bolsistas de supervisão eram 
4h de encontros formativos, 2h de reunião com a coordenação de área, 
as reuniões entre supervisão e coordenação eram às quintas-feiras das 
14h às 16h e 2h para estudos individuais.

1  Professora adjunta do Departamento de Educação da Universidade do Estado da 
Bahia. Atua como docente no Programa de Pós-Graduação em gestão e Tecnologias 
aplicadas à Educação (Gestec), coordena o Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva 
e Diversidade.
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Os registros escritos e fotografados das ações (encontros for-
mativos, atuação na escola, reuniões e eventos pertinentes) realizadas 
durante o desenvolvimento do Pibid são imprescindíveis, pois possibi-
litam a produção escrita para publicações, assim como dos relatórios 
semestrais que são elaborados e encaminhados à Capes, discorrendo 
sobre as etapas do programa já desenvolvidas. Para mantermos essas 
informações foi elaborado um diário de bordo, assim teríamos essas 
anotações e sempre que necessário esses registros poderiam ser revi-
sitados. Após organização dos materiais de trabalho e cadastramento 
dos bolsistas no sistema Capes, chegou a hora de cada grupo conhecer 
de perto a escola na qual iria atuar.

O contato inicial do grupo Pibid com as equipes gestora e 
pedagógica de cada escola, ocorreu em reunião realizada pela co-
ordenadora de área, Profª Cláudia Paranhos de Jesus Portela, para 
apresentação do subprojeto: Educação inclusiva na escola básica: 
superando limites, acolhendo desafios; do calendário de atividades 
e também das bolsistas IDs.

A partir das apresentações foi iniciado o período de observação 
das bolsistas nas salas de aula, na Escola Municipal São Gonçalo do 
Retiro, que é a unidade na qual sou lotada, recebemos 7 (sete) bol-
sistas que foram alocadas para observar em 4 (quatro) turmas, todas 
as turmas tinham alunos Paee com especificidades diferentes, assim 
sendo, as futuras docentes tiveram contato e puderam compartilhar 
essa experiência com as demais colegas. Cabe ressaltar que essa escola 
conta com uma sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) 
desde o ano 2017 que também é frequentada por alunos das outras 
duas escolas municipais do bairro.

Durante os 18 meses de desenvolvimento do programa, muitas 
foram às experiências compartilhadas por profissionais e pesquisado-
res da educação especial na perspectiva da educação inclusiva (parti-
cipantes do Grupo de Pesquisa Educid/Gestec/Uneb) e outros, assim 
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como, muitas leituras e estudos acerca das teorias que abordam sobre 
a inclusão escolar as deficiências e a formação do professor através de 
autores como, Mantoan (2003), Diniz (2007), Antunes (2015), Nóvoa 
(2009) e outros.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR: 
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID

A formação do professor pode influenciar de várias formas 
na sua atuação em sala de aula. Por estar em contato direto com os 
estudantes é ele o mediador na construção do conhecimento e, faci-
litador do ensino-aprendizagem. Por isso, a formação do professor é 
fundamental para o desempenho cotidiano da sua práxis pedagógica.

A relevância dos estudos desenvolvidos através do Pibid, sobre 
a educação inclusiva na escola básica, em especial ao ensino dos alu-
nos com necessidades educativas especiais, deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, nos faz 
repensar sobre o quão significante é a prática pedagógica, embora a 
Ldben 9.394/96 em seu Artigo 59, parágrafo III assegura professores 
“[...] para atendimento especializado, bem como professores do ensi-
no regular capacitados para integração desses educandos nas classes 
comuns” (BRASIL, 1996). Percebi que essa formação do professor da 
classe comum precisa ser efetivada através da formação em serviço.

De acordo com Nóvoa (2009, p. 29) “A formação de professores 
deve passar para «dentro» da profissão, isto é, deve basear-se na aqui-
sição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais 
experientes um papel central na formação dos mais jovens”. Concordo 
com essa proposição do autor, pois a formação acontecendo na escola 
entre os próprios professores, ou até mesmo entre colegas lotados em 
outra instituição da mesma rede, ocorrerá a troca de informações cor-
respondentes a mesma realidade que é a do aluno da escola pública.
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Mantoan (2003), também sugere para o professor a formação 
em serviço, onde o próprio professor vai expor suas experiências, seus 
conhecimentos, seu “saber fazer”. “O exercício constante e sistemático 
de compartilhamento de ideias, sentimentos e ações entre professo-
res, diretores e coordenadores da escola é um dos pontos-chave do 
aprimoramento em serviço” (MANTOAN, 2003, p. 83).

Quando mencionada a necessidade de formação do professor 
através da rede de ensino, não é uma solicitação de especialização, 
mas uma maneira de obter informações básicas, fazer acontecer a 
troca de conhecimentos acerca das especificidades mais comuns apre-
sentadas pelos alunos matriculados, a fim de nos apropriarmos desses 
conhecimentos e no contato com o aluno sabermos identificar suas 
reações na sala de aula e assim desenvolvermos uma melhor relação 
de aprendizagem professor x aluno.

Para exemplificar a importância dessas referências, eu trago 
situações da minha sala de aula do Ciclo I (1º ao 3º ano de escolariza-
ção), tive dois alunos com TEA, um deles sempre que era proposta uma 
atividade, antes da realização mesmo estando sentado, ele fazia um 
movimento corporal pra frente e pra trás e balançava as mãos. Outro 
aluno tinha mais dificuldade de ficar sentado durante muito tempo, 
então ele ficava andando no fundo da sala e a Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil (ADI) pedia que ele parasse e sentasse, mas ele conti-
nuava e durante o recreio ele corria em círculo e o outro traçava uma 
reta imaginária e corria até a hora de retornar para sala de aula. Nós 
desconhecíamos o motivo desse movimento, e a caminhada na sala 
de aula, nunca foi impedimento para ele participar da aula, sobretudo 
quando discordava de alguma fala minha ou de algum coleguinha.

Nesse sentido, reafirmo a importância da formação do pro-
fessor, pois, como participante do Pibid, em um “bate-papo” durante 
uma visita ao Projeto Fama (Fantástico Mundo Autista), dentre várias 
informações acerca do transtorno, uma delas foi sobre o movimento 
corporal repetitivo, denominado movimento estereotipado, eles são 
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involuntários e ocorrem em situação de desconforto interior e ansie-
dade, após realizados podem promover a acomodação. De posse dessa 
informação pude compreender o comportamento de meus alunos.

Outra atividade muito gratificante da qual o Pibid participou 
durante alguns encontros formativos no ano de 2019, foram os Se-
minários de Formação em educação especial/inclusiva para docentes 
da Educação Básica da rede municipal de Lauro de Freitas, realizados 
pelo Grupo de pesquisa Educid/Gestec/Uneb culminados em setem-
bro/2019 através do II Encontro de Educação Inclusiva e Diversidade.

A inclusão escolar está gradativamente se tornando uma rea-
lidade nas escolas públicas brasileiras, porém, garantir o ingresso na 
rede de ensino através da matrícula, não é sinônimo de inclusão, até 
porque quando nos referimos a inclusão relacionamos especialmente 
a pessoas com deficiência ou com necessidades especiais e essa re-
quer disponibilização de equipamentos especializados, favorecimento 
de acessibilidade com a eliminação de barreiras arquitetônicas e prin-
cipalmente uma prática pedagógica que contemple a todos os alunos 
sem distinção.

Contudo, a escola e a Educação Básica são ferramentas de 
transformação e de acolhimento e tendo ela o propósito de ser inclu-
siva busca desenvolver mecanismos que assegurem indistintamente 
a permanência e participação de todos os seus alunos, independen-
temente das especificidades de cada um. Visto que: “[...] as escolas 
existem para formar as novas gerações, e não apenas alguns de seus 
futuros membros, os mais capacitados e privilegiados” (MANTOAN, p. 
67). Lembrando que a escola tem o papel de transmitir igualmente o 
conhecimento para todos os estudantes, assim como buscar o desen-
volvimento da autonomia desses alunos.

Estudar sobre educação inclusiva, possibilitou o acesso a 
várias informações constantes na LBI – Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência nº 13.146/15 do que está garantido ao cidadão 
brasileiro que faz parte do grupo de educação inclusiva. Entretanto, 



360COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

percebe-se a necessidade de políticas públicas que priorizem direitos 
previstos na referida lei e, os estados e municípios estão deixando de 
cumprir (a exemplo do profissional de apoio escolar ou auxiliar de 
desenvolvimento infantil, como é nominado pela Smed).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ao longo dos anos atuando como docente no Ciclo I de Apren-
dizagem do Ensino Fundamental I, na Escola Municipal São Gonçalo 
do Retiro, em Salvador, muitos são os desafios encontrados em sala 
de aula com os alunos Paee, em virtude da precariedade de informa-
ções e formações relativas à educação inclusiva tem sido restrita aos 
professores especializados, deixando os professores da sala comum 
a buscarem por conta própria conhecimentos para contribuir com a 
educação desses estudantes.

Além disso, a formação docente voltada para a educação 
inclusiva se tornou imprescindível para compreensão da inclusão 
escolar, assim como da necessidade de o professor participar e se 
tornar um estudioso dos casos surgidos em sua sala de aula, visando 
contribuir com a ressignificação de sua práxis pedagógica e com a 
educação dos alunos.

Diante dessa realidade ratifico a importância do Pibid na forma-
ção do professor pois, o programa além de propiciar a formação inicial 
dos licenciandos em Pedagogia também oferece formação continuada 
ao professor da unidade escolar que participa do programa, solidifi-
cando desta maneira esse processo formativo construído a partir da 
vivência na sala de aula possibilitando o vínculo à teoria e assim forta-
lecendo as aprendizagens construídas durante o do programa.
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RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar o processo de implantação do Pro-
grama Residência Pedagógica da Universidade Estadual de Feira de Santana 
com o Subprojeto de Educação Física. Neste sentido, buscamos descrever as 
atividades desenvolvidas por meio de um relato de experiência neste momen-
to de início do trabalho com o programa. Os primeiros resultados indicam que 
a experiência vivida no ambiente escolar e o compartilhamento de ações do-
centes com os residentes trouxeram novas ideias e perspectivas diferenciadas 
para a práxis pedagógica, uma vez que esse espaço formativo, o programa, 
viabiliza um espaço para reflexão, ação, criação e avaliação dos reais conflitos 
do ambiente escolar, fortalecendo o processo de iniciação à docência.
Palavras-chave: Programa Residência Pedagógica. Formação Inicial de Pro-
fessores de Educação Física. Prática Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

O Programa Residência Pedagógica (PRP) foi criado pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
mediante a Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018), 
tendo como finalidade apoiar Instituições de Ensino Superior (IES) na 
potencialização de projetos inovadores que estimulam a articulação 
entre teoria e prática nos cursos de licenciatura em parceria com as 
redes públicas de Educação Básica.

O PRP surge como iniciativa para ampliar a aprendizagem profis-
sional dos acadêmicos por meio da imersão no cotidiano escolar, visando 
também, a adaptação curricular permeada pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), ao promover o debate constante no 
processo formativo desses discentes. Ainda possibilita o fortalecimento 
da parceria Escola-IES que é salutar para a atualização/capacitação dos 
professores da rede básica e o feedback com a comunidade escolar ao 
receber esse acadêmico de volta ao seu meio de origem.

As propostas do PRP complementam o que já é apresentado 
pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), 
ou seja, um olhar sobre o processo de iniciação à docência que implica 
sobre a formação acadêmica e profissional dos discentes dos cursos de 
licenciaturas, focando na otimização do currículo e na práxis pedagógi-
ca dos futuros professores, o que corrobora com a Resolução nº 2, de 
1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015) que versa sobre a formação inicial 
em nível superior e a formação continuada.

Dentre as características do programa merece destaque a pro-
posta de reformulação do estágio, a institucionalização da articulação 
com as redes de ensino e a valorização da formação prática. No quesito 
da parceria IES e Escolas enfatizamos o acompanhamento, pela rede, 
do desempenho escolar dos estudantes da Educação Básica e o acom-
panhamento, pela IES, da formação prática dos residentes.
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O PRP visa possibilitar a transferência de conhecimentos pe-
dagógicos, vivenciados em uma escola, a outras realidades diversas 
através de intervenção, reflexão, experimentação e construção de co-
nhecimentos entre pares. A estruturação do programa busca propiciar 
a articulação entre a formação do bolsista residente e a experiência 
das professoras preceptoras sobre os diversos modos de práticas e/ou 
espaços de aula.

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre 
a implantação do PRP da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(Uefs) com o Subprojeto de Educação Física nas Escola-campo Colégio 
Estadual Polivalente de Feira de Santana (Cepfs), Colégio Modelo Luís 
Eduardo Magalhães (Cmlem), do período de agosto à novembro de 
2018, e no Colégio da Polícia Militar Diva Portela, período de novem-
bro à janeiro de 2020.

O objetivo do trabalho, é discorrer sobre a implantação do 
Programa Residência Pedagógica apresentando as atividades desen-
volvidas e sinalizando que os resultados percebidos apontam para o 
entendimento do programa como espaço para reflexão, ação, criação 
e avaliação dos reais conflitos do ambiente escolar. Nesta perspectiva, 
assumimos que o compartilhamento de ações docentes com os resi-
dentes trouxe novas ideias e perspectivas diferenciadas para a práxis 
pedagógica, ampliando os processos formativos vividos por residentes, 
preceptoras e coordenadora do subprojeto.

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UMA NOVIDADE?

O PRP propõe a imersão dos acadêmicos no Universo escolar, 
o chamado “chão da escola”, vivenciando o processo de iniciação à 
docência no cotidiano do ser e fazer professor dentro das suas nuances 
diversas, contudo até que ponto o programa é diferente do estágio? 
O que podemos utilizar ou mencionar para diferenciar ou acrescentar 
na formação desses estudantes? Como a formação continuada desse 
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professor da Educação Básica acontece dentro desse processo? São 
questões que precisam ser objeto de pesquisa e discussão neste mo-
mento de materialização do programa.

Neste sentido, cabe a nós, os atores envolvidos diretamente 
no processo, fomentar o debate, ressaltando a necessidade constante 
dessa discussão a respeito da escola como lócus de conformação de 
seus próprios profissionais visando sempre a organização de redes de 
aprendizagem (NÓVOA, 2009).

A Capes (BRASIL, 2018) coloca que a imersão dos residentes 
na escola deve contemplar a regência em sala de aula, intervenções 
pedagógicas entre outras atividades acompanhadas por um profes-
sor-preceptor com experiência na área de ensino e a orientação de 
um docente de sua respectiva universidade. Tal configuração ocasiona 
uma articulação entre universidade e escola assegurando aos residen-
tes uma formação que os instrumentalize a partir de habilidades e 
competências que permitam a realização de um ensino de qualidade 
nas escolas de Educação Básica.

Nesta articulação entre universidade e escola da Educação Bá-
sica, o professor preceptor é responsável pelo acompanhamento das 
aulas cooperando com base na sua experiência na prática pedagógica 
em sala de aula, fazendo com que as intervenções sejam eficazes tanto 
para os residentes como os alunos da escola de Educação Básica, já 
o professor orientador, da universidade tem a função de articular a 
instituição e a escola objetivando uma experiência proveitosa para 
ambos em diálogo teórico e prático.

O COMEÇO…

O PRP da Uefs teve início em agosto de 2018 com a 1ª Reu-
nião do Pibid/ Residência Pedagógica que contou com a presença de 
representantes de todos os segmentos envolvido no processo – Coor-
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denação Geral, Núcleo Territorial de Educação Portal do Sertão-NTE 
19, Representantes de Estudantes Universitários, Gestores Escolares, 
Professores Supervisores, Professores Preceptores e Bolsistas. O 
evento aconteceu em dois turnos, no matutino foi realizada uma 
mesa redonda com a temática formação de professores e formação 
continuada; no vespertino reunião dos subprojetos e suas respectivas 
Coordenadoras de Núcleo, nesse momento houve o primeiro contato 
com os bolsistas residentes e os professores preceptores.

Em 2020, já com a inclusão do Colégio da Polícia Militar Diva 
Portela, aconteceu um evento de abertura dos Programas de Iniciação 
à Docência, Pibid e PRP, no formato virtual. Neste encontro houve 
duas palestras que buscaram discutir a escola pública em tempos de 
pandemia e a exclusão digital e seus desdobramentos na formação 
de professores e na educação pública. Ainda ocorreram reuniões por 
subprojetos para apresentação e organização da proposta de trabalho.

O programa está estruturado com 3 escolas-campo que pos-
suem uma professora preceptora recebendo 8 bolsistas residentes em 
cada espaço. Os bolsistas se alocaram por livre escolha, ressaltando que 
a prioridade é formação acadêmica, em alguns casos foi necessário re-
manejamento para melhor estruturação das atividades. Os residentes 
devem cumprir 2 turnos na escola, o restante é destinado a estudos, 
planejamentos e atividades afins totalizando 12 horas semanais.

Os residentes seguem o horário das preceptoras que tem 40 e 
20 horas semanais, dividido em 2 turnos nas escolas. Com a implan-
tação do PRP no segundo semestre após a matrícula dos acadêmicos 
em 2018, as preceptoras também tiveram que se adaptar e/ou so-
licitar aos colegas da escola que os bolsistas observassem as aulas, 
com o intuito de cumprir a carga horária evitando o desligamento 
dos residentes do programa.

No mês de setembro de 2018 as atividades realizadas pelas duas 
escolas envolveram estudos, esclarecimentos e familiarização com a 
escola-campo, ou seja, conhecer a rotina da escola, gestores, corpo 
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docente, corpo administrativo pessoal de apoio, estudantes, estrutura 
física e o tempo pedagógico vigente. Assim, foram elaborados ques-
tionários diagnóstico-investigativos para unidade escolar, professor de 
educação física e estudantes, com o objetivo de conhecer o espaço de 
atuação do PRP e montar um banco de dados para pesquisas futuras.

No Cepfs, os residentes no mês de outubro de 2018 realizaram 
observações e coparticipação nas aulas dos professores, participação 
em reuniões de gestão e de atividade complementar (AC), resolução 
de situações-problema presenciadas nas aulas e elaboração de 
intervenção para turmas preestabelecidas pela preceptora e que os 
residentes tiveram maior afinidade. Em novembro as observações e 
coparticipação continuaram, e a intervenção foi realizada nas turmas 
do 7º e 8º ano do Fundamental II e 1ª série do Ensino Médio (EM).

As intervenções foram realizadas em dupla contando com o 
apoio dos demais residentes e a preceptora. No 7º ano a temática foi 
Valências Físicas, com o conteúdo fundamentos dos esportes e teve 
como objetivo demonstrar a importância das capacidades físicas nos 
esportes. Na turma do 8º ano a temática da aula foi Jogos Populares e 
Voleibol, o conteúdo trabalhado foi jogo e esporte com o objetivo de 
proporcionar uma maior aproximação ao Voleibol, a partir da apresen-
tação de seus fundamentos e do uso dos mesmos na vivência do jogo 
popular. Na 1ª série do EM, a temática foi Saúde e Atividade Física/
Exercício Físico com o objetivo de sensibilizar aos estudantes sobre 
como o treinamento funcional pode ser eficaz no combate a obesida-
de, obedecendo às especificidades e ampliando o repertório motor.

O PRP em ação no Cmlem foi desenvolvido com caráter ob-
servatório em função dos horários dos residentes em turmas de 1º e 
3º ano, nos turnos matutino e vespertino, e inclusive em turmas de 
outros professores a fim de completar a carga horária dos residentes. 
Além das observações na unidade escolar aconteceram reuniões para 
ajustamentos do PRP na Uefs junto com residentes, preceptoras e co-
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ordenação do programa. Vale salientar que a mesma unidade escolar 
já tinha o Pibid com a supervisão de outro professor.

Já em 2020, o programa começa sua implantação de forma 
virtual, com encontros realizados de forma síncrona via plataforma 
Google Meet e com indicações de estudos e atividades de forma 
assíncrona. Inicialmente realizamos uma escuta com os residentes 
para perceber quais os saberes pedagógicos e experiências vividas 
no contexto escolar. Posteriormente nos debruçamos sobre a leitura 
do Documento Curricular Referencial da Bahia, com preceptoras e 
residentes debatendo os elementos comuns a todas as disciplinas e 
as especificidades referentes à Educação Física. A apropriação deste 
documento surge como necessidade de identificar as discussões cur-
riculares desenvolvidas junto a Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia e analisar as possibilidades de sua materialização na escola.

Após análise desse documento acompanhamos os Seminários 
de Integração ofertados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia 
(SEC), no formato virtual, que teve como objetivo orientar o trabalho 
pedagógico do professor da rede estadual no momento de retorno às 
aulas. A partir desses seminários e dos documentos disponibilizados 
pela SEC como os Organizadores Curriculares Essenciais e os Cadernos 
de Apoio à Aprendizagem trabalhamos com a produção de trilhas de 
aprendizagem. A partilha dessas produções e diálogos estabelecidos 
por meio do encontro síncrono, via Google Meet, possibilitaram a am-
pliação dos processos formativos vividos por residentes, preceptoras e 
coordenação ao analisar possibilidades reais para o desenvolvimento 
de práticas pedagógicas no contexto pandêmico vivido.

Este movimento de estudo e planejamento de práticas peda-
gógicas pode ser entendido como um momento que compõe as redes 
de aprendizagem colaborativa. Quando Nóvoa (2009) apresenta cinco 
propostas que devem ser observadas na formação de professores, 
identificamos que a profissão e a partilha configuram e sustentam as 
redes de aprendizagem colaborativas e estão visibilizadas nas experi-
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ências vividas no PRP. Neste sentido, assumimos que mesmo em espa-
ço virtual, a partilha de experiências e discussões instituídas a partir 
das atividades e estudos indicados contribuíram para o fortalecimento 
de práticas pedagógicas diferenciadas e de referência para as aulas de 
Educação Física.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O PRP vem buscando o aprimoramento da formação docente e 
garantindo o processo de iniciação à docência por meio da necessária 
articulação entre o que os acadêmicos aprendem na universidade e o 
que experimentam na prática da residência. Considerando que um dos 
aspectos mais importantes em relação à formação docente é propor-
cionar ao estudante oportunidades para que desenvolva a capacidade 
de relacionar teoria e prática docente percebemos que o desenvolvi-
mento do educador necessita de uma visão crítica da realidade escolar 
compreendendo, analisando e elaborando respostas criativas para as 
demandas educacionais (PANNUTI, 2015).

O programa proporcionou a reaproximação com a academia, 
o que veio a possibilitar a formação continuada das preceptoras, 
ampliação do conhecimento por parte dos residentes e oportunida-
de dos estudantes da escola campo vivenciarem algumas atividades 
diferenciadas do cotidiano escolar. Neste sentido, constatamos o PRP 
como um programa que possibilita a organização e o fortalecimento 
das redes de aprendizagem (NÓVOA, 2009).

Já para os residentes do Programa de Residência Pedagógica 
a experiência trouxe o aperfeiçoamento na formação por poderem 
executar planos de aula bem como presenciar e vivenciar a prática 
docente compreendendo o diagnóstico escolar, didáticas e diferentes 
metodologias a serem aplicadas com os alunos na escola por um maior 
tempo do que o Estágio curricular supervisionado.
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Logo, com o surgimento de um novo programa de formação 
na instituição, surgem, também, muitas dúvidas e inquietações sobre 
o PRP e sua efetiva contribuição para formação inicial dos acadêmicos 
dos cursos de licenciatura. Entende-se que estas dúvidas e inquietações 
poderão ser sanadas através de estudos e pesquisas que apontem sua 
contribuição e real eficácia na formação dos futuros professores.

Ainda estamos no começo e pelo que foi vivenciado nesse 
período o PRP só tem a garantir bons frutos que irão reverberar positi-
vamente para todos os envolvidos no processo, seja o processo de ini-
ciação à docência vivido pelos residentes ou pela formação continuada 
experienciada por preceptoras e coordenadora de subprojeto. O que 
esperar nesta nova etapa? Estamos diante de um período de grandes 
incertezas, por conta da pandemia que estamos vivendo. Diante de 
nós se desdobra o cenário de dúvidas e desafios para manutenção das 
atividades nas escolas de forma remota.

Por isso, destacamos os encontros de estudo e planejamento, 
que aconteceram de forma virtual, como momentos potentes de 
análise e reflexão sobre as possibilidades pedagógicas a serem esta-
belecidas a partir dos documentos orientadores e a realidade de cada 
unidade escolar neste cenário pandêmico que vivemos.

O PRP traz consigo a possibilidade de integrar os licenciandos no 
ambiente escolar, a fim de que possam compreendê-lo como um todo, 
na prática, fazendo com que os mesmos vivenciem a prática pedagógi-
ca, sistematizando e dando segmento ao conhecimento adquirido na 
universidade, bem como complementar e aprofundar as observações, 
coparticipações e intervenções realizadas nos estágios curriculares 
supervisionados, proporcionando uma formação inicial que de fato 
dê ao futuro professor uma melhor qualificação para atuar na escola. 
Entretanto, como materializar tais perspectivas num momento onde 
ainda buscamos propostas e ações que de fato sejam propositivas para 
os tempos que estamos vivendo?
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A pandemia trouxe um cenário ainda mais desafiador para edu-
cação brasileira que sempre enfrentou grandes desafios e que precisa 
ser compreendida de maneira aprofundada, a fim de gerar novos co-
nhecimentos e mapear possibilidades de ações para o presente e para o 
futuro. Já para as IES, quando acabar essa pandemia, devemos regressar 
no ponto de ressignificação da instituição educacional, de um processo 
de construção de um bem comum e público, com renovação das nossas 
praticas pedagógicas. Há necessidade de avaliar os problemas políticos, 
econômicos, estruturais e pedagógicos. Precisaremos inovar, com meto-
dologias diferenciadas, porque o estudante não será o mesmo, há outras 
necessidades, novas perspectivas de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao pensar sobre os elementos que compõem o processo de 
iniciação à docência vivido pelos discentes dos cursos de licenciatura 
constatamos a importância de uma política pública de formação. A 
aproximação do espaço de trabalho, a possibilidade de articulação 
entre os saberes construídos na universidade, o contato com as sin-
gularidades do cotidiano escolar e a rotina de planejamento e práticas 
pedagógicas experienciados na escola são alguns elementos significa-
tivamente vividos neste processo de início da profissão.

Ao identificar esses elementos percebemos que o Pibid e o PRP 
vêm sendo apontados como programas que tentam dar conta desse 
momento de entrada na carreira docente. Ampliando este olhar assu-
mimos que o PRP possibilita a organização de redes de aprendizagem 
quando possibilita a partilha de experiências e o diálogo formativo que 
aprofunda a formação de residentes, preceptoras e coordenadora de 
subprojeto envolvidos no processo.

Assim, diante dos resultados apresentados neste relato de 
experiência com a implantação do PRP Uefs de Educação Física assu-
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mimos o programa como um elemento que pode contribuir significa-
tivamente para os processos formativos de residentes, preceptoras e 
coordenadora de subprojeto ao ampliar e consolidar redes de apren-
dizagem docente.
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RESUMO
Este relato de experiência tem por objetivo compartilhar momentos vivencia-
dos durante a intervenção pedagógica na turma do 5º período da Educação 
Infantil do turno vespertino da Escola Municipal Vereador João Farias Cotrim, 
participante do subprojeto “Programa de Residência Pedagógica do Campus 
XII/Uneb: Práticas de Pesquisa e Estágio no Contexto da Formação do Peda-
gogo” do curso de Pedagogia do Departamento de Educação de Guanambi, 
Campus XII da Universidade do Estado da Bahia, no período de agosto de 
2018 a fevereiro de 2020. Neste trabalho, reflete-se sobre a importância 
desse programa no processo formativo das graduandas de Pedagogia que 
participaram da Residência Pedagógica (RP) e sobre o papel da música e do 
movimento na formação das crianças. Por meio da investigação diagnóstica, 
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elaborou-se o projeto de intervenção pedagógica tendo como foco o som, 
o corpo e o movimento, vivenciados com dinâmicas e brincadeiras como 
formas de fomentar a aprendizagem das crianças. A RP oportunizou realizar 
na prática pedagógica os saberes obtidos durante todo o processo formativo 
nos componentes curriculares estudados na licenciatura em Pedagogia. A 
observação colaborativa e a intervenção pedagógica desenvolvidas na RP 
possibilitaram uma visão mais ampla da sala de aula e das práticas pedagógi-
cas dos professores da escola básica.
Palavras-chave: Formação e Prática Docente. Educação Infantil. Intervenção 
Pedagógica. Corpo e Movimento. Aprendizagens.

INTRODUÇÃO

Com a oportunidade que tivemos de participar do Programa de 
Residência Pedagógica (PRP), por meio do Edital Capes nº 6/2018 que 
proporcionou a aprovação do subprojeto “Programa de Residência 
Pedagógica do Campus XII/Uneb: Práticas de Pesquisa e Estágio no 
Contexto da Formação do Pedagogo” do curso de Pedagogia do Depar-
tamento de Educação de Guanambi, Campus XII da Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb), no primeiro semestre de 2018, percebemos 
a relevância deste programa para a formação e prática docente dos 
licenciandos e para o estreitamento da relação entre universidade e 
Educação Básica.

Assim como o Pibid, a Residência Pedagógica (RP) favorece “[...] 
a possibilidade de contato com a realidade escolar, a oportunidade de 
fazer conexões entre teoria e prática, refletir, criar, trabalhar coletiva-
mente, desenvolver novas metodologias de ensino [...]” (ANDRÉ, 2016, 
p. 58). Para tanto, destacamos a necessidade da participação dos/as 
estudantes de cursos de licenciatura no PRP para experienciar o que 
destaca a autora e refletir sobre os contextos e as experiências da 
formação e prática docente na escola básica.
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Os processos formativos do pedagogo são contínuos, e a sua 
formação e prática docente são constituídas de diferentes saberes – 
pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 2010). 
Neste trabalho, destacamos os saberes experienciais que se referem ao 
“conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito 
da prática da profissão docente e que não provêm das instituições de 
formação nem dos currículos. Estes saberes não se encontram siste-
matizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos [...]” (TARDIF, 
2010, p. 48-49). A necessidade da prática em articulação com a teoria 
para adquirir os saberes teórico-práticos torna relevante a participação 
no PRP para a formação dos/as futuros/as professores/as.

A escola-campo que a primeira e segunda autoras deste relato 
de experiência atuaram como residentes, a Escola Municipal Vereador 
João Farias Cotrim, localizada no município de Guanambi, estado da 
Bahia, no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2020, propiciou a 
realização da observação colaborativa que “é um procedimento que 
faz a articulação entre ensino e pesquisa, teoria e prática, bem como 
possibilita o pensar com os professores em formação sobre a prática 
pedagógica no próprio contexto de aula” (IBIAPINA, 2008, p. 90) e o 
desenvolvimento da intervenção pedagógica na turma do 5º período 
da Educação Infantil, no turno vespertino. Essas ações pedagógicas no 
âmbito da RP oportunizaram-nos conhecer como ocorrem a realização 
das atividades na rotina escolar e nas salas de aula da Educação Básica.

Para realizarmos uma das ações propostas no PRP, a intervenção 
pedagógica de 100 horas/aula, elaboramos o projeto intitulado Som, 
corpo e movimento: o ritmo que embala a aprendizagem na Educação 
Infantil. Posteriormente, vivenciamos as atividades planejadas no 5º 
período da Educação Infantil, com a carga horária semanal de interven-
ção de 4 horas/aula.

A RP nessa turma da Educação Infantil colaborou com o nosso 
percurso formativo e ampliou o nosso olhar de pesquisadoras, bem 
como proporcionou a interação, a experimentação e a reflexão desse 
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lugar como uma fonte riquíssima a ser explorada, expandindo a ótica 
da musicalização nesses espaços. Segundo Penna (2010, p. 49), a mu-
sicalização promove uma participação mais extensa na cultura social-
mente produzida, fomenta a percepção, a expressão e os pensamentos 
necessários à apreensão da linguagem musical, “na qual a música é o 
material para um processo educativo e formativo mais amplo, dirigido 
para o pleno desenvolvimento do indivíduo, como sujeito social”. Com 
a linguagem musical podemos expressar e dizer muitas coisas sem 
necessariamente falar.

Sabendo que as atividades lúdicas fomentam uma aprendiza-
gem significativa, procuramos trabalhar com a ludicidade no desenvol-
vimento das vivências no 5º período da Educação Infantil. De acordo 
com Luckesi (2000, p. 21), “brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma 
entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo. A 
atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias atividades lúdicas, 
por si mesmas, nos conduzem para esse estado de consciência”. As 
dinâmicas e brincadeiras planejadas e vivenciadas no projeto de inter-
venção, foram desenvolvidas nessa perspectiva.

Por isso, compreendemos a importância do lúdico no processo 
de ensino-aprendizagem. Para Kishimoto (2001, p. 36), “quando as si-
tuações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a 
estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa”. 
Com efeito, reconhecemos que o projeto de intervenção proporcionou 
vivências significativas com as atividades lúdicas e as múltiplas lin-
guagens nas práticas pedagógicas na Educação Infantil: brincadeiras, 
jogos, histórias, músicas, despertando assim o interesse e o prazer das 
crianças no processo de ensino-aprendizagem.

Este relato de experiência tem por objetivo compartilhar mo-
mentos vivenciados durante a intervenção pedagógica na turma do 5º 
período da Educação Infantil, na atuação como residentes no PRP, que 
contribuíram para a aprendizagem da docência e para a compreensão 
do contexto da música e do movimento na Educação Infantil.
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REFLEXÕES SOBRE A MÚSICA E O MOVIMENTO NO 
PROCESSO FORMATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A relação da educação com a música é histórica, na Grécia antiga, 
por exemplo, foi ensino obrigatório. Para Aristóteles, filósofo grego, “a 
música tem tanta relação com a formação do caráter, que é necessário 
ensiná-la às crianças” (BRÉSCIA, 2003, p. 26). Já Platão, segundo Granja 
(2006), afirmava que a música era tão importante na educação do cida-
dão que, para ele, aquele que não soubesse conservar seu lugar num 
coro, não seria verdadeiramente educado, o participante só evidenciava 
o quão educado ele era se mantivesse a sua permanência no coro de-
monstrando saber cantar e dançar. Percebemos assim, desde o tempo 
histórico, a importância da música e do movimento no processo forma-
tivo do ser humano e como é relevante essa aprendizagem na educação.

De acordo com Silveira et al. (2019, p. 1129), “isso salienta a im-
portância da música na educação. A música está presente em vários mo-
mentos importantes da vida humana, sejam em festas, comemorações, 
celebrações de cultos, rituais etc.”. A música harmoniza o indivíduo para 
um mundo satisfatório e prazeroso para o corpo e para a mente, é um 
mecanismo que pode fazer a diferença na escola, e não é simplesmente 
uma associação de sons e palavras, mas também é uma mediadora e 
facilitadora na aprendizagem e na socialização entre os pares.

A inserção da música no Brasil foi regulamentada por uma polí-
tica pública, efetivada na legislação no ano de 2016, e prevê a música, 
o teatro, a dança e as artes visuais como linguagens obrigatórias no 
componente Arte na Educação Básica. Vejamos a modificação do § 6º 
do art. 26 da Lei nº 9.394/96 (LDB), implantada pela Lei nº 13.278, de 
2 de maio de 2016, que reafirma a continuidade no ensino de Arte na 
Educação Básica:
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Art. 1o – O § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as 
linguagens que constituirão o componente curricular de 
que trata o § 2º deste artigo.
Art. 2º – O prazo para que os sistemas de ensino im-
plantem as mudanças decorrentes desta Lei, incluída a 
necessária e adequada formação dos respectivos pro-
fessores em número suficiente para atuar na educação 
básica, é de cinco anos.

Essa legislação sugere a linguagem musical como um com-
ponente de Arte na Educação Básica, inspirando possibilidades para 
compreender novas formas de conhecimento. No Referencial Curri-
cular Nacional para a Educação Infantil (Rcnei) há sugestões de como 
trabalhar essa linguagem e sobre a importância de a criança ter opor-
tunidades de ouvir música, cantar, fazer gestos, brincar de roda etc. 
Por meio das brincadeiras com a música, o professor pode perceber 
o uso das linguagens no processo de desenvolvimento das crianças, 
no individual e no coletivo, nas suas capacidades sociais, afetivas e 
emocionais, pois o trabalho com música proposto nesse documento 
garante às crianças o vivenciar englobando o apreciar e o fazer. Permi-
te assim, que o pedagogo num exercício sensível e expressivo ofereça 
condições para o desenvolvimento de habilidades que passem pela 
esfera afetiva, estética e cognitiva (BRASIL, 1998).

Corroboramos a afirmação de Brito (2003, p. 27): “A música 
não é só uma técnica de compor sons (e silêncios), mas um meio de 
refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo”. Nesse sentido, a 
musicalização é um processo que pode ser destinado a todos, na busca 
por adquirir uma sensibilidade que é construída num ambiente onde 
as potencialidades de cada indivíduo são trabalhadas e preparadas de 
uma forma que o leve a compreender e reagir ao estímulo musical.

A possibilidade da vivência musical com as crianças, fomentada 
pela musicalização, possibilita o desenvolvimento da capacidade de 
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expressar de forma integralizada, executando movimentos corporais 
enquanto canta ou ouve uma música. Segundo Cava (2014, p. 91), 
“dizer que uma pessoa é musicalizada significa dizer que ela possui 
sensibilidade para os fenômenos musicais e sabe expressar-se por 
meio da música cantando, assobiando ou tocando um instrumento 
etc.”. Notamos a importância da musicalização em todo o processo for-
mativo, envolvendo o cognitivo, o sensorial, o motor e a socialização 
das crianças.

Na Educação Infantil, é importante promover experiências 
nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando 
sua participação na cultura oral, pois é na escuta de his-
tórias, na participação em conversas, nas descrições, nas 
narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas linguagens que a criança se 
constitui ativamente como sujeito singular e pertencente 
a um grupo social (BRASIL, 2017, p. 40).

Diante do exposto, compreendemos como é importante opor-
tunizar às crianças as experiências promovidas por meio do movimento 
com o corpo, das brincadeiras, da contação de histórias, do canto de 
músicas, pois o que as crianças mais gostam de fazer é experimen-
tar novas sensações, pular, rolar, mexer, tocar, gritar, cantar, dançar. 
Demonstram nesses experimentos uma energia corporal enorme em 
relação a si mesma, com os objetos e tudo que envolve o contexto 
cultural e social.

O Rcnei ressalta que “o movimento é uma importante dimensão 
do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movimentam 
desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio 
corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação 
com o mundo” (BRASIL, 1998, p. 15). Nesse contexto, no processo de 
ensino-aprendizagem na Educação Infantil é importante, conforme a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “explorar movimentos, gestos, 
sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, rela-
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cionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 
dela, ampliando seus saberes sobre a cultura [...]” (BRASIL, 2017, p. 36). 
Atentamos, então, a relevância de vivenciar com as crianças atividades 
que envolvam movimentos, sons, emoções, histórias para aprimorar os 
conhecimentos diversos, sendo culturais ou sociais.

Além disso, a BNCC traz em seu texto que, por meio das lingua-
gens, como a música, o teatro, as brincadeiras de faz de conta e a dan-
ça, as crianças se expressam e comunicam as emoções, reconhecendo 
as sensações e funções de seu corpo, discernindo suas potencialidades 
e seus limites, pois na Educação Infantil o corpo das crianças ganha 
centralidade (BRASIL, 2017). Sendo assim, as práticas pedagógicas ne-
cessitam ser pensadas e orientadas para a emancipação e a liberdade, 
concebendo às crianças a oportunidade de participar de atividades 
lúdicas que fomentem a interação com seus pares e a descobrir como 
ocupar os variados espaços com o corpo.

VIVÊNCIAS COM O SOM, O CORPO E O MOVIMENTO: 
EXPERIÊNCIAS NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Durante o período de observação colaborativa na turma do 5º 
período da Educação Infantil, no turno vespertino, observamos algu-
mas questões que nos levou a refletir sobre as práticas pedagógicas 
nessa etapa da Educação Básica. Ao adentrarmos na sala de aula, 
composta por crianças com a idade entre 4 e 5 anos, notamos o com-
portamento algumas vezes de inquietação no momento da rodinha, 
sendo que este tem a função de proporcionar vivências deleites com 
contação de história, roda musical e escuta das experiências cotidianas 
das crianças. Esses momentos são fundamentais na rotina escolar, pois 
além de manter uma relação de afeto entre professor/a e estudantes, 
também dá oportunidade de fala e escuta.
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Antes de iniciarmos a intervenção pedagógica na escola-campo 
do subprojeto “Programa de Residência Pedagógica do Campus XII/
Uneb: Práticas de Pesquisa e Estágio no Contexto da Formação do Pe-
dagogo”, buscamos elaborar um projeto que contemplasse a todos os/
as estudantes, pois percebemos a necessidade do desenvolvimento de 
atividades que envolvessem o som, o corpo e o movimento, para que 
esses momentos fossem significativos na rotina da sala de aula e para 
o processo de ensino-aprendizagem. Com efeito, “são as interações 
e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e 
apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações 
com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 2017, p. 35).

No desenvolvimento da intervenção pedagógica seguimos a 
rotina da professora da turma do 5º período da Educação Infantil, po-
rém com mais momentos de contação de história, dinâmica com caixa 
musical, roda de conversa para escuta das crianças e brincadeiras com 
músicas envolvendo o corpo e o movimento. Todas as atividades foram 
pensadas e muitas reelaboradas com o propósito de realizarmos um 
trabalho satisfatório, mas nem sempre tínhamos êxito, pois a variação 
de comportamento de uma turma com 25 crianças é significativa.

Percebemos durante a realização da intervenção pedagógica, 
no primeiro e segundo semestres de 2019, a mudança de atitude de 
algumas crianças que às vezes paravam para escutar a professora e as 
residentes, pois, anteriormente, eram poucas essa ação. Presumimos 
que as atividades vivenciadas contribuíram para a mudança, porque o 
contato direto com a música, com o movimento, com a leitura, propor-
cionou a participação das crianças no processo de ensino-aprendizagem.

Uma das atividades que vivenciamos foram as brincadeiras 
antigas. No primeiro momento do desenvolvimento do projeto de 
intervenção tivemos uma breve conversa sobre quais brincadeiras as 
crianças mais gostam hoje em dia, quando, como e com quem elas 
costumam brincar, falamos um pouco sobre como foi nossa infância, se 
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brincávamos na rua ou em casa, e depois compartilhamos um pouco 
sobre as brincadeiras de antigamente.

Durante as aulas experienciadas na intervenção pedagógica 
na RP, vivenciamos as cantigas de roda, a dança da cadeira, a corrida 
de saco, pula corda, amarelinha, peteca, e o pé de lata (figura 1) – 
brincadeira que causou mais interesse nas crianças. Essa atividade 
foi importante para observarmos as dificuldades de algumas crianças 
ao andar em cima das latas, pois precisavam ter equilíbrio, atenção, 
coordenação motora fina/ampla e ter domínio do seu próprio corpo. 
Enquanto dois ou três conseguiam de imediato vivenciar a brincadeira 
sem a colaboração de ninguém, a maioria das crianças da turma não 
conseguiu dar dois passos. Mas, com a repetição da brincadeira, fina-
lizaram com sucesso.

Figura 1 – Brincadeira Pé de Lata.
Fonte: Imagem obtida pelas residentes (2019).
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Para desenvolvimento da linguagem musical, proporcionamos 
às crianças a audição da música “A casa”, de Vinícius de Moraes. En-
sinamos a canção e cantamos para eles/as e com eles/as, e pedimos 
que acompanhassem o ritmo da canção utilizando alguma parte do 
corpo: mãos, pés, estalo de língua etc. Logo em seguida, perguntamos: 
vocês reconhecem as vozes da canção, se é feminina ou masculina? 
São vozes de adulto ou criança? Algumas crianças responderam que 
tinha voz de homem adulto.

Com essa proposta, trabalhamos um dos objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento que está presente no texto BNCC (BRASIL, 
2017): reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura 
e timbre). Continuamos o desenvolvimento da atividade cantando ora 
rápido, ora lento, ora forte, ora fraco, ora agudo, ora grave, proporcio-
nando uma vivência musical, abrangendo os parâmetros do som, da 
oralidade e da descontração.

Para registrar essa atividade, distribuímos no centro da sala 
vários blocos lógicos das formas geométricas e solicitamos às crianças 
que escolhessem uma peça de cada forma geométrica: triângulo, qua-
drado, círculo e retângulo. Com as peças escolhidas, eles/as montaram 
uma casa, usando a criatividade na construção. Após a construção, 
realizaram o registro pictográfico da música, utilizando todo o proces-
so, desde a audição até a criatividade na montagem da casa com as 
formas geométricas dos blocos lógicos.

Nas práticas pedagógicas na Educação Infantil é importante 
que os/as professores/as “possibilitem às crianças experiências de 
narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, 
e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 
[...]” (BRASIL, 2010, p. 25).

Nas vivências das atividades com a participação das crianças 
da turma do 5º período da Educação Infantil, utilizamos o corpo como 
fonte de produção sonora, por meio das diferentes possibilidades de 
som com o nosso corpo. Apresentamos alguns sons que podemos criar: 
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palmas, bater os pés, estalo de língua, assobio, bater a mão na barriga 
etc., e a voz como fonte de produção sonora. Mediante o exposto, Brito 
(2003, p. 87) salienta que “a voz é o nosso primeiro instrumento natu-
ral, é meio de expressão e comunicação desde o nascimento”. Assim, 
apresentamos a letra da música “Que som você agora vai fazer?”. Logo 
depois, convidamos as crianças para formarem um círculo no centro 
da sala. Explicamos a atividade, ao cantar a música “Que som você 
agora vai fazer?”. A criança escolhida pelo nome produziu um som com 
o corpo e todos reproduziram o que aprenderam. Cada criança teve a 
oportunidade de produzir um som.

Essa proposta foi aceita com entusiasmo pelas crianças, fizeram 
produções sonoras com o corpo de forma surpreendente. Elas apre-
sentaram diferentes possibilidades de som que o nosso corpo produz. 
O som que mais utilizaram foram as palmas, mas o interessante é que 
sempre tentavam fazer uma sequência rítmica diferente e conseguiram 
reproduzir com muita habilidade a produção sonora que os/as colegas 
produziram. Nesse sentido, é importante oportunizar às crianças mo-
mentos dessa natureza para que se sintam valorizadas e engajadas na 
própria aprendizagem.

Após essas vivências, evidenciamos que as diferentes áreas do 
conhecimento podem ser estimuladas com a prática da musicalização, 
das brincadeiras, da contação de histórias, das dinâmicas, dentre outras 
atividades, que contribuam para o desenvolvimento de várias habilida-
des e aprendizagens nos aspectos físico, mental, social e emocional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A RP na Educação Infantil na Escola Municipal Vereador João 
Farias Cotrim possibilitou-nos reflexões de como é a atuação do pe-
dagogo nos espaços educacionais e vivências de práticas pedagógicas 
fundamentais para a nossa formação acadêmica, pessoal e profissio-



385COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

nal. Percebemos que as aprendizagens adquiridas foram significativas 
para a nossa formação e prática docente. Conforme Tardif (2010, p. 
69), “os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional [...] 
têm um peso importante na compreensão dos saberes, do saber-fazer 
e do saber-ser que serão mobilizados e utilizados na socialização pro-
fissional e no próprio exercício do magistério”.

A realização da intervenção pedagógica na Educação Infantil 
proporcionou interagir e experimentar um lugar tão prazeroso. Apren-
demos juntas, crianças, preceptoras e residentes, usufruindo sempre 
da companhia de todas. Com efeito, “quem ensina aprende ao ensinar 
e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE (2011, p. 25). Nas vivên-
cias das atividades com a música, o movimento, o corpo, as brincadei-
ras, verificamos as várias possibilidades de aprendizagens que elas nos 
trazem, como o ouvir, o imaginar, o criar, o refletir e a socialização.

Destacamos que somos gratas a todo aprendizado e conheci-
mento adquiridos na atuação como residentes no subprojeto “Pro-
grama de Residência Pedagógica do Campus XII/Uneb: Práticas de 
Pesquisa e Estágio no Contexto da Formação do Pedagogo”, no período 
de agosto de 2018 a fevereiro de 2020. Os momentos experienciado 
no PRP contribuíram de forma positiva para nossa trajetória formativa 
e profissional, visto que, oportunizaram aprendizagens da docência 
para atuarmos não somente na Educação Infantil, mas também nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e em outros espaços que fomen-
tam a educação e promovam o ser humano para serem emancipados, 
reflexivos e críticos, como forma de melhoria de vida.
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O ENGAJAMENTO ACADÊMICO DE 
LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA: 

SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS A PARTIR 
DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
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Ana Carla Ramalho Evangelista Lima

RESUMO
O estudo teve por objetivo apreender nos relatos de participantes dos pro-
gramas de iniciação à docência, especificamente, a Residência Pedagógica, 
aspectos que revelassem a contribuição deste no engajamento acadêmico no 
curso de Pedagogia. A questão central foi: como a participação em programas 
de iniciação à docência contribuem no engajamento acadêmico de estudan-
tes de Pedagogia? O repertório teórico que fundamentou as reflexões e aná-
lises foi construído em torno de conceitos como aprendizagem da docência 
(MONTAVÃO; MIZUKAMI, 2002), iniciação a docência (PIZZANI et al., 2012; 
SILVEIRA, 2015), afiliação (COULON, 2008; SOUZA; SANTOS, 2014), engaja-
mento estudantil (COSTA; VITÓRIA, 2017; MARTINS; RIBEIRO, 2017; SILVA; 
RIBEIRO, 2020). Foi um estudo de base qualitativa, desenvolvido no Progra-
ma Residência Pedagógica (PRP), Subprojeto de Pedagogia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, período 2018/2020. Envolveu procedimentos 
de revisão de literatura, pesquisa de documentos – relatórios finais elabo-
rados pelos residentes – e análise de conteúdo. Estimular o engajamento 
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estudantil é um aspecto importante para a melhoria da qualidade do ensino 
superior, pois gera uma maior participação e reflexão dos estudantes sobre 
seus percurso de aprendizagem, desafios, perspectivas. Pesquisar sobre o 
tema engajamento no contexto da universidade pode trazer significativas 
contribuições para o desenvolvimento do projeto de curso de Graduação, 
assim como para a melhoria institucional.
Palavras-chave: Engajamento Acadêmico. Afiliação Estudantil. Iniciação à 
Docência. Residência Pedagógica.

INTRODUÇÃO

Ser professor no Brasil não é tarefa fácil, encorajar jovens a 
seguir essa carreira também não é. Estudos sobre a atratividade da 
docência de Silva e Corrêa (2019), apontam que devido a múltiplos 
desafios aos quais o profissional docente enfrenta, como: a desvalo-
rização da profissão, ao estigma de baixo status social comparada a 
outras profissões, a baixa remuneração, estes fatores “[...] contribuem 
para que os jovens egressos do ensino médio não queiram escolher a 
carreira docente” (SILVA; CORRÊA, 2019).

Os conhecimentos que foram construídos ao longo da história 
sobre a profissão docente no nosso país, ratificam que assumir o com-
promisso com a docência enquanto profissão requer, investimentos em 
políticas públicas, mas, também, investimento valorização da formação 
e da profissão pelas instituições formadoras, em seus projetos pedagó-
gicos, em seus currículos e em seus projetos institucionais, de modo a 
permitir aos estudantes, futuros professores, se sentirem encorajados 
a investirem e prosseguirem na sua formação para a docência. 

Em percursos formativos de futuros professores, a participação 
dos estudantes vai se tornando mais ativa na medida em que come-
çam a construir novos sentidos e significados de aprendizagem, ao que 
muitos autores chamam de aprendizagem da docência (MONTALVÃO; 



389COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

MIZUKAMI, 2002) e envolve o desenvolvimento da reflexividade na 
sua própria formação e a tomada de consciência em relação à sua 
condição de protagonista do seu processo formativo.

O protagonismo do estudante na formação inicial perpassa 
dois conceitos: o de afiliação (COULON, 2008; SOUZA; SANTOS, 2014; 
SOARES; CARNEIRO, 2017) e o de engajamento estudantil (COSTA; VI-
TÓRIA, 2017; MARTINS; RIBEIRO, 2017; SILVA; RIBEIRO, 2020) que têm 
ganhado espaço no cenário acadêmico por se tratarem de aspectos 
basilares para o processo de permanência e qualidade da aprendiza-
gem no Ensino Superior.

A formação inicial, para os estudantes, envolve diversos espa-
ços formativos, que vão criando possibilidades de estabelecimento de 
interação com os pares, com os professores formadores e com muitas 
outras vivências sejam estes pessoais, culturais, artísticas, que trazem 
elementos que influenciam o aprender a ser docente. 

Esta produção decorre de uma pesquisa de iniciação científica 
que tem investido em mapear os estudos acerca do engajamento aca-
dêmico nas pesquisas desenvolvidas no país nos últimos cinco anos e, 
em meio as leituras, encontramos elementos que nos fizeram aguçar o 
olhar para os programas institucionais de iniciação à docência que são 
desenvolvidos nas universidades, por isso, buscamos analisar a parti-
cipação dos estudantes nestes programas sob a ótica do engajamento 
acadêmico. Para este estudo, especificamente, fizemos uma análise de 
relatórios dos participantes do Programa Residência Pedagógica do cur-
so de Pedagogia, que se destina aos estudantes a partir do 5º semestre.

A questão sobre a qual nos debruçamos foi: como a participa-
ção em programas de iniciação à docência contribuem no engajamento 
acadêmico de estudantes de Pedagogia? O objetivo foi apreender em 
relatos de participantes dos programas de iniciação à docência, como 
o Residência Pedagógica, aspectos que revelem a contribuição no seu 
engajamento acadêmico no curso de Pedagogia.
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REFERENCIAL TEÓRICO

A decisão de ingressar no Ensino Superior para cursar uma li-
cenciatura, se já não é de grande ânimo entre jovens do Ensino Médio, 
fica muito mais difícil quando a instituição não cuida do processo de 
inserção e adaptação destes estudantes ao adentrar a universidade. 
Coulon (2008) em seus estudos sobre afiliação estudantil, alerta que 
os estudantes ingressantes enfrentam diversas dificuldades durante 
esse processo de adaptação na inserção ao Ensino Superior, o que nos 
leva a pensar que este poderá se tornar mais um fator que dificulte a 
permanência dos mesmos, podendo levar ao insucesso na tentativa 
de alcançar uma formação superior e ter uma profissão. No caso das 
licenciaturas, há pesquisas (CARVALHO; LIMA, 2020; SILVA, 2020) que 
fazem referência ao papel da instituição e do professor para colaborar 
com o comprometimento estudantil. 

De acordo com Silva e Ribeiro (2020) em sua pesquisa sobre en-
gajamento estudantil buscaram identificar qual a relevância da relação 
professor-estudante para o engajamento acadêmico do estudante de 
graduação, as autoras afirmam que a didática, o currículo, as estraté-
gias de ensino e avaliação utilizadas por esses docentes, bem como o 
Colón diálogo, a comunicação e a relação de via dupla, são fatores que 
propiciam o engajamento e melhor aproveitamento do conteúdo por 
parte dos universitários

O engajamento acadêmico tem dois focos (MARTINS; RIBEIRO, 
2017): foco nos estudantes (engajamento estudantil) e foco nas institui-
ções de ensino (engajamento institucional). Concebido por diversos es-
tudos (COSTA; VITÓRIA, 2017; MARTINS; RIBEIRO, 2017; SILVA; RIBEIRO, 
2020) como um processo multidimensional, o engajamento acadêmico 
comporta três dimensões: a afetiva, a comportamental e a cognitiva. 
Vale ressaltas que elas não são excludentes e que para que o estudante, 
de fato, possa engajar-se, estas dimensões precisam estar presentes. 
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A dimensão afetiva, envolve o desejo de aprender e sua moti-
vação. A dimensão comportamental, remete-se à quantidade de ener-
gia física e psíquica empreendidas pelos estudantes para mobilizar a 
sua aprendizagem (cumprir as tarefas solicitadas, participar nas aulas, 
ter compromisso com seus os estudos, entre outros). Já a dimensão 
cognitiva refere-se ao processo de ensino e aprendizagem e o trabalho 
intelectual empreendido.

Costa e Vitória (2017) ressaltam que as instituições precisam 
compreender a importância e complexidade dos sujeitos que serão 
acolhidos. Conhecer os estudantes e propor percursos pedagógicos 
capazes de não somente ensinar, mas, sobretudo, provocar a curiosida-
de, o desejo de aprender, o pensamento crítico-criativo e o sentimento 
de pertencimento. Todos esses aspectos serão fundamentais para se 
propor e colocar em prática ações educativas que envolvam múltiplas 
dimensões que promovam o engajamento acadêmico.

Quando pensamos nas licenciaturas, o engajamento do estu-
dante universitário é uma característica de extrema importância uma 
vez que, ao engajar-se, este poderá influenciar positivamente o pró-
prio exercício da sua atividade profissional futura: a docência. Partindo 
da compreensão de que os cursos de licenciatura possibilitam esse 
processo de pertencimento a uma determinada cultura – a profissão 
docente –, a iniciação à docência é uma oportunidade de o estudante, 
em um momento inicial, adquirir e se apropriar de determinados ele-
mentos dessa cultura.

Silveira (2015) faz um destaque a Residência Pedagógica, que 
segundo o autor traz um diferencial para a formação de professores, 
pois parte da ideia de fazer com que “o estudante construa a cultura da 
docência, dela se alimente e nela se sinta implicado”. A referência feita 
é porque considera que esta oportunidade dentro da formação inicial, 
levará o futuro docente a refletir, discutir, produzir, analisar e avaliar a 
cultura da profissão que assumirá a posteriori e, portanto, se compro-
meter muito mais com seu processo formativo na universidade.
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Nessa perspectiva, o Programa Residência Pedagógica configu-
ra-se como um motivador para a busca de aprofundamento de conhe-
cimentos acerca da atividade de ser professor, uma vez que os futuros 
profissionais passam a se engajar no desenvolvimento do programa 
por meio de atividades colaborativas interinstitucionais. Assim sendo, 
a aprendizagem da docência ocorre ao longo do processo formativo 
sem apresentar linearidade, pois depende dos momentos vividos pelo 
futuro professor, sejam eles pessoais, relacionados ao contexto acadê-
mico, escolar ou a outros espaços educativos. O trabalho da Residência 
Pedagógica fomenta a aproximação entre teoria e prática, entre uni-
versidade e escola, permitindo aos estudantes vivenciarem o cotidiano 
profissional, ao tempo que vão atribuindo sentidos e significados as vi-
vências tecidas nesses dois campos de atuação: universidade e escola.

METODOLOGIA

Este é um estudo de base qualitativa (GATTI; ANDRÉ, 2011) de-
senvolvida em três etapas: revisão da literatura, pesquisa documental 
com análise de documentos e análise de conteúdo. 

A revisão de literatura teve por objetivo, proporcionar um 
maior conhecimento sobre o conceito de engajamento acadêmico 
estudantil, à princípio, e abriu outras possibilidades de imersão, como 
afiliação, aprendizagem da docência, iniciação a docência (PIZZANI 
et al., 2012). Como ressaltado anteriormente, o tema específico em 
discussão desvendou outras possibilidades de discussão.

A outra etapa do desenvolvimento do estudo foi a pesquisa 
documental que apresenta similaridades com a pesquisa bibliográfica. 
Enquanto a primeira busca fontes científicas, a pesquisa documental 
levanta materiais que ainda não foram editados, ou seja, “[...] carac-
teriza-se pela busca de informações em documentos que não recebe-
ram nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 
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jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, entre outras matérias de 
divulgação” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 6), neste caso, 
específico, analisamos os relatórios finais das estudantes que partici-
param da primeira edição do Programa Residência Pedagógica em uma 
universidade pública do interior da Bahia. Foram 38 relatórios que 
apresentaram as percepções e avaliações das estudantes residentes 
acerca da experiência de viverem por dezoito meses, nos quais busca-
mos apreender aspectos que revelassem se a vivência do Programa se 
constituiu em possibilidade de engajamento estudantil.

A análise dos textos dos relatórios foi realizada por meio da aná-
lise de conteúdo, optamos por elencar as etapas da técnica segundo Bar-
din (2006), o qual as organiza em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração 
do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

ANÁLISE DOS DADOS

Conforme já mencionado ao longo desta produção, o engaja-
mento acadêmico é um conceito abrangente, mas no que se refere ao 
contexto educacional, o engajamento acadêmico é concebido como um 
processo multidimensional que engloba, sobretudo, as dimensões afeti-
va, comportamental e cognitiva dos indivíduos que, quando mobilizadas 
de forma articulada, possibilita o envolvimento dos estudantes com o 
meio e a atividades acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento.

A inserção de estudantes em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão ao longo da vida acadêmica pode ser oportunidade de afilia-
ção, ou seja, de maior aprendizagem do ofício de estudante, ao tempo 
que pode favorecer o engajamento. 

A Residência Pedagógica não deixa de ser uma iniciativa insti-
tucional para engajar, mas no que concerne ao nosso objetivo, o nosso 
olhar se volta especialmente para o que dizem os residentes sobre essa 
experiência e que dimensões mais se evidenciam em suas perspectivas.
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Foi uma experiência que me amadureceu enquanto 
estudante em formação, uma grande oportunidade 
que pude experimentar e não me arrependo. Foram 
aprendizados que levarei para a minha vida toda, não 
só acadêmica e profissional, mas também socialmente. 
[...] tudo que estudávamos passou a fazer sentido 
depois de viver a Residência. As aulas falavam de te-
mas que sempre me remetiam ao cotidiano da escola 
(Relatório Residente 3, 2019).
A Residência Pedagógica contribuiu de maneira signi-
ficativa para a minha formação e na consolidação da 
minha escolha docente. Na medida em que ofereceu 
uma aproximação maior com a prática na escola, 
ofertando desta forma significado para as discussões 
teóricas que aconteciam na Universidade (Relatório 
Residente 1, 2019).

Podemos perceber nestes trechos de relatório que as estudan-
tes revelam não apenas o esforço (físico e psicológico), mas, também, 
a motivação nas suas dimensões afetiva, comportamental e cognitiva, 
elementos que caracterizam o engajamento. Quando abordado pela 
ótica dos estudantes, o engajamento refere-se às vivências e compor-
tamentos do estudante ao longo do período em que está cursando 
o Ensino Superior, fazendo referência às interações, práticas e apoio 
promovido pela universidade, assim como o corpo docente e as inte-
rações entre colegas.

A Residência Pedagógica trouxe essa “intimidade” com a 
educação básica, dando oportunidade de conhecer me-
lhor a dinâmica da sala de aula e poder conhecer mais de 
perto o trabalho docente, com professores experientes. 
A convivência com os colegas, as trocas de experiências, 
foram fundamentais para minha aprendizagem. Precisa-
mos muito disso, de estarmos enquanto universidade, 
pensando em uma maneira de levar os licenciandos para 
mais perto da Escola Básica, estreitando os laços entre 
professores e licenciandos e possibilitando que consiga-
mos vislumbrar na nossa formação ainda na universida-
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de, as possibilidades da profissão. Contar apenas com 
os Estágios é muito pouco para dar conta das demandas 
que os licenciandos precisam para sua vida profissional 
como educador (Relatório Residente 4, 2019).
O Programa Residência Pedagógica ajudou aos licencian-
dos tanto na parte financeira como no crescimento aca-
dêmico. Foram boas experiências, inclusive até as que 
não deram certo. Quem participou de toda dinâmica do 
projeto nunca mais será o mesmo, no sentido de apren-
dizagem ou de refletir sobre a importância de uma escola 
pública de qualidade. Que esse programa continue para 
os próximos licenciando tenha essa oportunidade ímpar 
nas suas vidas acadêmica (Relatório Residente 2, 2019).

Foi possível analisar, nos trechos dos relatórios, as percep-
ções dos estudantes sobre o engajamento no Ensino Superior, sob o 
enfoque principal das interações, práticas e os apoios desenvolvidos 
e ofertados pela Instituição, de modo a melhorar os níveis de engaja-
mento. Estimular o engajamento estudantil é um aspecto importante 
para a melhoria da qualidade do Ensino Superior, pois gera uma maior 
participação e reflexão dos estudantes sobre seus percursos de apren-
dizagem, desafios, perspectivas. 

Estudos como sobre temas como estes são importantes, sobre-
tudo, para que as instituições superiores possam se avaliar e repensar 
suas formas, não só de inserção do estudante na universidade, mas de 
permanência, para além do apoio financeiro, uma permanência que 
se estenda ao sentimento de pertencimento, de lugar de sentidos, de 
consciência das suas potencialidades e de meios para que encontre 
apoios em suas dúvidas e dificuldades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São diferentes os fatores que podem contribuir com o aumento 
dos níveis de engajamento estudantil, fazendo com que o estudante 
alcance sucesso nos seus objetivos: o seu próprio envolvimento no 



396COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

processo formativo, seu esforço pessoal em sua aprendizagem, o re-
lacionamento interpessoal. Diante de tais resultados, pesquisar sobre 
o tema engajamento no contexto da universidade pode trazer signifi-
cativas contribuições para o desenvolvimento do projeto de curso de 
graduação, assim como para a melhoria institucional.

Por isso, ressaltamos a necessidade de mais estudos que tra-
gam à baila sobre as implicações de outros programas e atividades 
desenvolvidos pelas instituições de Ensino Superior, no engajamento 
estudantil, ampliando as oportunidades de permanência e de êxito 
dos discentes em seus estudos universitários.
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RESUMO
Entendendo a diversidade como uma construção política, histórica e cultural 
das diferenças, este artigo busca analisar as ênfases e as ausências nos estu-
dos produzidos a respeito da diversidade sociocultural presente na escola, 
a qual vem sendo desafiada a conciliar os conhecimentos universais com a 
realidade humana. O texto apresenta um levantamento bibliográfico realiza-
do em três bases de dados, a fim de identificar como tem sido a divulgação 
científica sobre discussões, formação e prática pedagógica em torno da diver-
sidade na Educação Básica. As bases visitadas foram Associação Nacional de 
Pesquisas em Educação (ANPEd), SciELO e o Catálogo de teses e dissertação 
da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes). Após 
análise documental do estado da arte, os resultados apontaram para uma 
predominância de estudos com enfoque em identidades de grupos sociais 
de pertencimentos específicos e pouca produção de estudos que focalizam 
a convivência das múltiplas e plurais identidades constituintes do contexto 
escolar. As pesquisas revelaram, também, pouca expressividade do tema nos 
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processos de formação de professor e nas práticas educativas desenvolvidas 
nas salas de aula e no interior das escolas. 
Palavras-chave: Diversidade. Educação Básica. Formação de Professor. Práti-
ca Pedagógica.

O CONTEXTO DO ESTUDO: APONTAMENTOS INICIAS

Por muito tempo, a escola foi predominantemente espaço das 
classes privilegiadas. Organizada a partir de um currículo rígido, sua 
cultura pedagógica e didática sempre foi baseada num público escolar 
homogêneo social e culturalmente. Hoje, esse espaço, atendendo às 
pressões sociais, abre-se para os grupos que dela foram alijados ao 
longo da história, constituindo-se em palco da diversidade social e 
cultural, mas ainda assim prevalecendo o currículo padronizado que 
não favorece aos estudantes se revelarem em suas individualidades e 
experiências enquanto sujeitos.

A escola invisibiliza as diferenças, ao adotar uma prática mo-
nocultural e normativa, exigindo que todos tenham que se adaptar a 
um perfil de aluno ideal, através dos processos de homogeneização do 
currículo, das práticas didático-metodológicas e avaliativas prevalecen-
tes nos contextos escolares. Para Moreira e Candau (2008, p. 16), “a 
escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. 
Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a 
homogeneização e a padronização”. E afirmam que ela, a escola, precisa 
responder ao desafio para o qual vem sendo chamada, o de abrir espaço 
para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas, trans-
formando-se em lugar de alteridade, justiça, solidariedade.

A diversidade faz parte da escola pública, é inerente a seu co-
tidiano por meio da presença dos seus profissionais e estudantes dos 
mais diferentes pertencimentos étnico-raciais, idade, cultura, gênero, 
classe, orientação sexual, religião, histórias de opressão e, por isso, a 
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necessidade de uma pedagogia que dialogue com a diversidade dos 
alunos, suas trajetórias, problematizando os discursos que constroem 
as diferenças e as desigualdades.

Desse modo, torna-se importante questionar se a diversidade 
humana e a pluralidade sociocultural têm sido uma preocupação no 
interior da escola e nas pesquisas em Educação. Portanto, este estudo 
nasce da necessidade de investigar a produção científica sobre diversi-
dade no campo das práticas educativas desenvolvidas nas salas de aula. 
Ele constitui um recorte de uma pesquisa de Mestrado em andamento 
em um Programa de Pós-Graduação em Educação de uma universida-
de pública baiana que pretende analisar se os processos pedagógicos, 
desenvolvidos por professores egressos do Mestrado Profissional em 
Letras (Profletras), relacionam-se com uma pedagogia da diversidade, 
a partir da seguinte questão norteadora: de que maneira os processos 
pedagógicos dos professores egressos do Profletras visibilizam e audi-
bilizam as histórias de vida dos alunos em sua formação?

É nesse contexto que nos mobilizamos, neste artigo, a pesqui-
sar os já-ditos sobre prática pedagógica e diversidade na Educação Bá-
sica, através da realização de levantamento bibliográfico de trabalhos 
publicados em bancos de dados do campo da Educação. Entendemos 
que o processo de formação docente e sua relação com as práticas 
educativas na escola tem sido centralidade nas pesquisas da área da 
educação e afins. Mas qual/como tem sido a comunicação entre a 
produção científica e o campo das práticas educativas no que tange à 
temática da diversidade em sala de aula?

A partir dessas considerações, buscamos analisar como se 
manifestam as preocupações com a diversidade sociocultural nas 
práticas docentes. Tomamos para análise a produção do conhecimen-
to publicada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPEd), pelo site SciELO e pelos catálogos de teses e 
dissertações da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 
Superior (Capes). Utilizamos o recorte temporal dos últimos dez anos 
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(2010-2020), na base de dados da ANPEd; e nos últimos cinco anos 
(2015-2020), nas duas outras bases. Como referência de busca, utili-
zamos os seguintes descritores: diversidade, formação e diversidade, 
prática pedagógica e diversidade.

A metodologia seguiu a tendência proposta por pesquisas de 
cunho bibliográfico, com foco em estudos de análise de estado da arte 
e análise documental de produções, com a seguinte sistemática: sele-
ção de descritores relacionados ao campo da diversidade sociocultural, 
com a perspectiva de questões relacionadas à prática e à formação 
docente; leitura de resumos de dissertações e teses encontrados a 
partir desses descritores e no recorte temporal selecionado. Em segui-
da, procedeu-se à seleção dos trabalhos encontrados que articulavam 
mais com o estudo de Mestrado em andamento.

ALGUNS OLHARES SOBRE A DIVERSIDADE

Para entender a perspectiva de diversidade em nosso estudo, 
recorremos à Arroyo (2008, s.p.), quando ele afirma que tudo que foge 
ao padrão único de normatização, tudo que destoa das “concepções 
generalistas únicas de ser humano, de cidadania, de história e de 
progresso, de racionalidade, de ciência e de conhecimento” é tomado 
como diferente dos padrões que legitimam o dito oficial. E o oficial é 
regido historicamente por identidades e parâmetros eurocêntricos, a 
partir dos quais aquilo que é destoante, é nomeado como diferente. 
De acordo Silva (2014), a diferença surge a partir de um modelo de 
identidade imposto a todos, de acordo com a cultura produzida no 
seu tempo histórico, que foi socialmente estabelecida pelas represen-
tações. Aquilo que destoa do considerado normal, igual, passa a ser 
discriminado, olhado como o diferente.

Recorremos, também, a Rios (2016, p. 103), que ancora suas 
reflexões teóricas acerca da diversidade “em um campo polissêmico 
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que atravessa sentidos entre igualdade/desigualdade, identidade/
diferenças/alteridade ou diversidade/direitos humanos”. Também dia-
logamos com Sacristán (2008), que relaciona diferença e diversidade à 
desigualdade, apontando a diferença como inerente à condição huma-
na, a sua singularidade e, portanto, inseparável da ação educativa. Para 
o estudioso, a diversidade constitui-se dessa condição humana e pode 
ser convertida em desigualdade, se as particularidades individuais ou 
de um grupo levam à privatização de direitos. Compreendemos, em 
perspectiva teórica, que a “A diversidade tem, assim, como referência, 
as diferenças que podem ser naturais ou culturais, enquanto as desi-
gualdades sociais são históricas” (LIBÂNEO; SILVA, 2020, p. 8). Nessa 
perspectiva de diversidade, os autores assinalam que a escola pública 
brasileira é composta de:

minorias sociais, étnicas, culturais, mas, acima de tudo, 
formada por uma maioria pobre cuja necessidade básica 
é a sobrevivência material, sujeita a todas as consequ-
ências decorrentes da desigualdade social e, por isso 
mesmo, necessitada de ser atendida em seus direitos à 
educação escolar e, claro, à diferença (LIBÂNEO; SILVA, 
2020, p. 15).

Sabemos que, por vezes, a escola perpetua essas desigualdades 
ao adotar uma concepção de currículo definido pelas classes hegemô-
nicas, sem problematizar as estruturas sociais, as relações de poder e 
os contextos discursivos. O “professor foi e, em parte, continua sendo 
formado para homogeneizar, para transformar o diferente em igual, 
para ensinar, transmitir conhecimentos, orientar atitudes, procurando 
transformar em algo controlável o que não pode ser controlado” (PAIM, 
2015, p. 14). Essa homogeneização das práticas pedagógicas precisa ser 
problematizada, tendo em vista o fosso social, o apagamento do outro 
cultural e a exclusão social gerados pelos modos de produção capitalista.

Esse é o desafio a que a escola pública vem sendo chamada a en-
frentar: definir o seu papel, reconhecer-se como lugar inter/multicultural, 
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povoado pelos coletivos diversos, sociais, étnicos, raciais, geracionais, 
de gênero, do campo, da periferia, homossexuais e, sobretudo, pobres, 
excluídos socialmente e ainda legitimado pela exclusão escolar quando 
a pedagogia não os reconhece como sujeitos de direitos, desprovidos 
de condições iniciais iguais para competir nessa sociedade de classes. 
Nesse sentido, vale ressaltar, segundo Lopes e Macedo (2011), essa pre-
ocupação dos estudiosos do campo do currículo nos anos 90: equilibrar 
a igualdade social com a pluralidade cultural, devendo o currículo dar 
conta, ao mesmo tempo, do respeito à diferença e do compromisso da 
escola com a promoção da justiça social.

Os diálogos tecidos com esses autores nos permitem enten-
der a diversidade, para efeito da construção da nossa pesquisa em 
andamento, como fruto da hibridização, construída no entrechoque e 
diálogo entre as culturas e identidades pessoais e coletivas. Concorda-
mos com Moreira e Candau (2008), quando afirmam a necessidade de 
sermos conscientes dos nossos enraizamentos culturais e do processo 
de hibridização e de negação e silenciamento de determinados per-
tencimentos culturais, desconstruindo visões estereotipadas de nós 
mesmos e a ideia de cultura e identidade como um dado natural.

Vejamos a seguir a produção do conhecimento relacionada à 
temática nas bases de dados selecionadas, identificando seus impactos 
e possíveis lacunas nas teorias e práticas de formação de professores 
para a diversidade sociocultural.

DIÁLOGOS SOBRE A DIVERSIDADE EM ESTUDOS DA 
ANPED, SCIELO E CAPES

Tomando as reuniões anuais da ANPEd para análise e, como 
referência, o descritor “diversidade”, foram encontradas vinte e uma 
publicações no total. Esse total está situado no recorte temporal das 
duas últimas décadas (2000-2020), assim pulverizado: 4 no GT21 
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(Educação e Relações Étnico-Raciais), 1 no GT23 (Gênero, Sexualidade 
e Educação), 3 no GT04 (Didática), 2 no GT15 (Educação Especial), 4 
no GT08 (Formação de Professor), 1 no GT12 (Currículo), 1 no GT20 
(Psicologia da Educação), 1 no GT13 (Educação Fundamental), 1 no 
GT10 (Alfabetização, Leitura e Escrita), 1 no GT03 (Movimentos Sociais, 
sujeitos e processos educativos) e 2 no GT02 (História da Educação). 
Deste total, apenas cinco trabalhos encontram-se no recorte temporal 
da década atual (2010-2020), interesse desse estudo.

Ao aplicar como referência os descritores “formação AND di-
versidade”, “prática pedagógica AND diversidade”, foram encontradas 
apenas duas publicações, já contidas na lista do descritor “diversidade”. 
Partindo dos descritores “formação AND multiculturalismo”, verifica-
ram-se apenas três trabalhos publicados. Destes, somente dois estão 
situados no recorte temporal da década atual (2010-2020).

É importante destacar que dentre estas publicações, a diversida-
de na pesquisa está relacionada a identidades coletivas específicas, ou 
seja, de grupos culturais socialmente marginalizados, como dos povos 
indígenas, negros, além de identidade de gênero, diversidade sexual e 
voltados para pessoas com necessidades especiais. Verificou-se que, 
a partir da utilização dos descritores relacionados, é parca a produção 
de estudos voltados à articulação da formação, prática pedagógica e 
diversidade, tomando a identidade do ponto de vista individual, híbri-
da e plural no contexto das práticas pedagógicas do cotidiano escolar, 
o que constitui interesse da pesquisa em andamento.

Interessante observar que Canen (2011) fez um levantamento 
bibliográfico no recorte temporal de 2001-2009 (primeira década do 
milênio) nas bases de dados de duas revistas brasileiras consideradas 
de nível internacional pelo sistema Qualis/Capes de classificação de 
periódicos: Cadernos de Pesquisa, editada pela Fundação Carlos Chagas, 
e Revista Brasileira de Educação, editada pela Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), bem como nos pôs-
teres e trabalhos apresentados nas reuniões anuais da ANPEd. A autora 
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constatou essa predominância na abordagem das identidades coletivas 
específicas, chamando a atenção para a pouca produção no período, 
relacionando formação continuada e o multiculturalismo nas práticas 
escolares. Dentre as ênfases detectadas, percebeu-se um predomínio de 
estudos teóricos, em detrimento de estudos de campo. A autora apon-
tou também o foco, em termos de identidades, voltado para aquelas 
marginalizadas, tomadas de forma coletiva, particularmente referentes 
a indígenas, em detrimento de pesquisas com identidades plurais, no 
contexto de escolas públicas, do currículo em ação.

Hoje, na segunda década do milênio (2010-2020), o levanta-
mento feito nas reuniões anuais da ANPEd mostra que as pesquisas 
não mudaram nesse sentido. Verificou-se a existência de apenas um 
trabalho, nesse recorte temporal, que articula a formação continuada 
com a diversidade cultural, ainda assim no campo teórico, tomando 
como objeto de pesquisa o levantamento de dados sobre o tema e 
revelando pouca produção nessa temática.

Nesse sentido, o nosso objeto de estudo, os processos peda-
gógicos dos professores egressos de um Mestrado Profissional e sua 
relação com a diversidade da sala de aula dialoga apenas com este 
trabalho desse recorte temporal, ainda que focado na formação inicial e 
no levantamento de pesquisas sobre a disciplina em questão (Educação 
Física) e o tema. No entanto, somente foi encontrado no site de reuniões 
da ANPEd o resumo do trabalho, cujo título é Formação de professores/
as de Educação Física e diversidade cultural: possibilidades e desafios, de 
Silva (2013), inserido no GT08 – de formação de professores.

A referida pesquisa de Doutorado objetivou levantar estudos 
sobre de que forma ocorrem as relações entre a diversidade cultural 
e a formação inicial de professores/as de Educação Física. Compreen-
dendo a formação inicial de educadores/as como momento crucial 
para que os/as futuros/as docentes possam despertar para as questões 
da diversidade e da diferença, a autora realizou dois levantamentos 
acerca da temática “Formação de professores de Educação Física” para 
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investigar se e como as pesquisas realizadas nos últimos 10 anos apre-
sentavam (ou não) temáticas ligadas à diversidade cultural. A autora 
evidenciou que muitas temáticas foram citadas, porém, as questões 
ligadas à diversidade cultural foram pouco contempladas.

Tomando a base de dados do conceituado site de pesquisas 
acadêmicas, o SciELO, para análise a partir do recorte temporal dos 
últimos cinco anos (2015-2020), encontramos sete produções brasi-
leiras com os descritores “prática pedagógica AND diversidade”, e 
dezessete achados com os descritores “formação docente AND diver-
sidade”. Os artigos revelaram, assim como nos anais da ANPEd, um 
diálogo voltado para a temática de identidades coletivas, com ênfase 
em identidades culturais específicas com marcadores de raça, etnia, 
gênero, sexualidade, além de forte centralidade em coletivos com 
necessidades especiais. Sobre esses achados, percebemos que as pes-
quisas que tomam as identidades coletivas como foco também pouco 
pautam os estudos em visões multiculturais pós-coloniais, conferindo 
o caráter de hibridização aos processos identitários, que ocorrem no 
decorrer das relações culturais, para além de divisões raciais, étnicas e 
de Estados-nação, como sugerem Canen e Xavier (2011).

O descritor “diversidade” foi relacionado também à diversidade 
de prática e de procedimentos metodológicos nas áreas de atuação de 
futuros professores e de docentes de matemática em séries iniciais. 
Um dos trabalhos pesquisou a formação da identidade docente de 
licenciandos em língua portuguesa e suas representações construídas 
em contexto de escola caracterizada pela diversidade sociocultural e 
linguística. Foram selecionados dois artigos que dialogam direta ou 
indiretamente com o tema em estudo: processos pedagógicos e diver-
sidade humana na Educação Básica.

Os artigos aqui selecionados debruçaram-se na relação 
formação inicial e diversidade/multiculturalismo, desvelando um 
descompasso entre a formação e os contextos reais de prática. Os 
estudos também mostraram um forte diálogo com a necessidade de 
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uma formação centrada na educação para justiça social, com vistas à 
construção de uma sociedade democrática e justa.

O trabalho empírico que mais dialogou com a proposta de nos-
sa pesquisa, intitulado Coordenadoras pedagógicas: entre percursos 
e práticas na Educação Básica, de autoria de Coelho e Silva (2017), 
diz respeito aos percursos formativos de coordenadoras pedagógicas 
e suas práticas em contexto de diversidade na Educação Básica. Os 
autores investigaram como o percurso formativo das coordenadoras 
pedagógicas (des)favorece práticas pedagógicas atentas aos “sentidos 
de diversidade e desigualdade”. Analisaram os processos formativos e 
as práticas pedagógicas das profissionais de cinco escolas da periferia 
do município de Belém, atuantes no Ensino Fundamental e Médio. 
Os autores constataram, por meio de documentos orais e escritos, 
o descompasso entre a formação para uma escola ideal e o parco 
conhecimento das relações contextuais de desigualdades, afetando 
estruturalmente as práticas pedagógicas.

O artigo de Ivenicki (2018), Multiculturalismo e formação de 
professores: dimensões, possibilidades e desafios na contemporanei-
dade, situado no campo teórico, versa sobre a necessidade de uma 
formação continuada pautada na perspectiva multicultural articulada 
aos diferentes campos de saber e disciplinas do currículo de formação 
de professores e do cotidiano escolar. O estudo propôs analisar dimen-
sões, possibilidades e desafios para uma pedagogia multiculturalmen-
te orientada, sugerindo a elaboração e desenvolvimento de projetos 
de pesquisa voltados para experiências concretas de parceria com as 
redes públicas de ensino, com um currículo e didática que pensem a 
construção de identidades institucionais e coletivas plurais. A autora 
defende que o multiculturalismo não deve ser tratado como atividade 
extracurricular, mas inerente ao discurso curricular e articulado à for-
mação e à pesquisa, visando uma educação transformadora. O estudo 
nos convoca a pensar e praticar uma formação pautada em discursos 
curriculares descolonizados, desconstruindo marcas de linguagens 
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impregnadas por uma perspectiva colonial, branca e masculina, dentre 
outros marcadores identitários hegemônicos, defendendo sempre a 
hibridização das culturas e das identidades.

Nessas duas últimas décadas, o avanço da temática diversida-
de, por meio de documentos oficiais norteadores e de produção con-
substanciadas de pesquisas, tem sido significativo no enfoque dado às 
pesquisas de cunho teórico e de dados produzidos em contextos de 
diversidade étnica, racial, de gênero, sexual, geracional, de população 
do campo, centralizando os estudos nas identidades coletivas das mi-
norias. No entanto, os contextos da diversidade social e econômica que 
também compõem o cenário das desigualdades presentes na escola 
pública têm sido pouco evidenciados. Também se mostrou parco, no 
site do SciELO, o enfoque dado às práticas pedagógicas de professores 
da Educação Básica em processo de formação continuada articulada 
à diversidade do cotidiano escolar, sobretudo do ponto de vista das 
identidades plurais, híbridas que compõem os atores do espaço escola.

Das pesquisas disponibilizadas pelo banco de teses e disserta-
ções da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) – pesquisas concluídas entre 2015-2017 (não aparece os 
anos seguintes na seleção do filtro, realizado até o dia 24 de novembro 
de 2020), a partir do descritor “prática pedagógica AND diversidade”, 
foram encontrados 691 trabalhos. Desses, atemo-nos apenas a cinco, 
porque dialogam com nosso estudo, no sentido de focar em diversi-
dade humana em sua perspectiva ampla, discutindo e relacionando 
formação, diversidade e práticas pedagógicas, de modo a contribuir 
com a pesquisa em questão.

A forte concentração do tema está em estudos direcionados 
à problemática da diversidade do ponto de vista de políticas de iden-
tidades de pertencimento e questões específicas, a saber: educação 
quilombola, escola indígena, identidade étnico-racial, população 
cigana, diversidade sexual, identidade de gênero, educação especial 
(inúmeros trabalhos), ensino religioso, educação de jovens e adultos, 
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enfrentamento à homofobia, pessoas com HIV, a interculturalidade e o 
ensino de geografia, diversidade cultural no ensino de disciplinas como 
ciências, educação física. No entanto, no que tange às práticas de ensi-
no de língua portuguesa e sua relação com a diversidade ampla da sala 
de aula, não foi encontrado nenhum estudo com esses descritores. 
Vejamos as reflexões das pesquisas selecionadas.

A pesquisa de Kato (2015), nomeada de Diversidade sociocul-
tural: concepções de professores de uma escola pública do estado de 
Mato Grosso, objetivou conhecer e analisar a concepção de professores 
de Ensino Fundamental de uma escola da Rede Estadual de Sinop-MT, 
sobre a diversidade sociocultural dos alunos e a forma como lidavam 
com essa questão no cotidiano da escola. Participaram do estudo 
dez professores das áreas de Pedagogia, Linguagem, Ciências Exatas, 
Geografia, História e Educação Física, sendo um deles coordenador pe-
dagógico e outro diretor. Através de entrevistas e observação do con-
texto escolar, os resultados revelaram que os professores concebem 
por diversidade sociocultural, as diferentes culturas, a etnia, a língua, 
a linguagem, a crença, a religião, os valores, as ideologias, o folclore, a 
classe social, o grau de escolaridade, a forma de se comportar. Porém, 
ao identificar a manifestação da diversidade sociocultural na escola e 
no trabalho pedagógico, apontam apenas as relações sociais conflituo-
sas entre alunos, professores e alunos, a dificuldade de aprendizagem 
destes e o seu desinteresse pelos estudos, atribuindo esses problemas 
à procedência dos alunos da classe social de renda baixa, à cultura dos 
alunos e a de sua família. A autora constatou que os docentes reco-
nhecem que a cultura dos alunos se choca com a da escola, divergindo 
em propósitos e perspectivas. A escola, através de seu currículo, aspira 
levar o aluno à universidade, enquanto que este busca atender suas 
necessidades imediatas de sobrevivência.

O estudo de Souza (2015), de nome Educação e diversidade: 
interfaces e desafios na formação de professores para a escola de 
tempo integral, buscou analisar as interfaces, os desafios e a formação 
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que os docentes recebem para atuar com a diversidade de uma escola 
de tempo integral no município de Parintins-AM, composta por uma 
população considerada vulnerável, que agrega um universo cultural 
complexo de raça, etnia, gênero, religião e orientação sexual. A autora 
realizou estudo da literatura sobre a educação em tempo integral, 
formação docente e diversidade e entrevistas semiestruturadas com 
a gestora e o coordenador pedagógico da Secretaria de Estado de 
Educação e Qualidade de Ensino em Parintins, a fim de compreender 
como ocorre a elaboração e o planejamento da formação docente, e 
entrevistas com professores do Ensino Médio para verificar se estes 
participaram de processos formativos referentes à diversidade. O 
estudo mostrou que os professores não receberam formação para 
trabalhar com os diversos coletivos sociais, a formação direcionada à 
diversidade é pontual e as ações de formação concretizadas no âmbito 
da rede estadual centram-se na melhoria da prática pedagógica, a fim 
de melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações em larga escala.

A pesquisa de Barroso (2016), intitulada Currículo, diversidade 
cultural e suas implicações à prática pedagógica de professores: um 
estudo em escolas públicas municipais do Ensino Fundamental em Porto 
Velho (Rondônia), objetivou analisar de que forma a diversidade cultural 
está presente no currículo da escola Básica nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e suas implicações à prática docente. Através de entrevis-
tas semiestruturadas, observações das práticas e análise documental, 
a autora verificou que os currículos das duas escolas se distanciam das 
orientações legais sobre o atendimento da diversidade cultural local e 
regional. Verificou também que as práticas dos docentes são despro-
vidas de conhecimentos acerca da diversidade cultural local e que os 
docentes atribuem o fato à sua formação inicial e à forma de organiza-
ção do trabalho pedagógico orientado na escola. A autora conclui que 
os currículos das escolas pesquisadas e as práticas pedagógicas dos pro-
fessores implicam a necessidade de fortalecer ações que contemplem 
integralmente a demanda da diversidade cultural no ensino.
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O trabalho intitulado A formação do professor e os saberes 
docentes para a diversidade cultural: um estudo com os egressos do 
curso de Pedagogia da Ufam Campus de Humaitá, de Morais (2016), 
analisou como os saberes mobilizados pelos professores egressos do 
curso de Pedagogia da Ufam de Humaitá-AM, mediante os saberes 
da formação e da sua prática contribuíram para subsidiar a prática 
docente diante da diversidade cultural. A autora utilizou análise do-
cumental e realizou entrevista semiestruturada com sete professoras 
que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados 
revelaram que as contribuições do Curso para o trabalho com a diver-
sidade cultural estão mais relacionadas à questão da sensibilização 
quanto às diversidades presentes no contexto escolar. Os resultados 
da análise documental sinalizaram que a diversidade cultural na 
formação do pedagogo tem avançado, mostrando-se presente no 
currículo do Curso de Pedagogia da instituição e na Legislação Educa-
cional Brasileira, mas apontaram para uma presença difusa e vaga da 
diversidade cultural existente no país.

O trabalho de Oliveira (2017), intitulado Educação e diversi-
dade: um olhar para a formação continuada de professores da rede 
municipal de Goiânia, objetivou analisar a implementação das políticas 
públicas para a diversidade na formação continuada de professores do 
Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefpe) e a per-
cepção dos sujeitos envolvidos na pesquisa em relação aos cursos de 
formação continuada para a diversidade do Cefpe. A autora percebeu 
que a discussão da diversidade como tema de formação continuada 
está em fase de amadurecimento, embora apresente lacunas geradas 
pela falta de uma política clara e da dificuldade de discussão de alguns 
temas, como as questões de gênero e religião. Também evidenciou 
que tanto gestores quanto professores reconhecem a necessidade de 
se trabalhar a temática, focando no reconhecimento do outro e nas 
potencialidades individuais.
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A revisão das pesquisas permite verificar uma análise voltada 
para os currículos, políticas de formação, prática pedagógica e uma 
preocupação com a necessidade de formar professores, gestores, co-
ordenadores para atuarem em contextos de diversidade sociocultural. 
E, de modo geral, permite concluir, assim como sinalizam Libâneo e 
Silva (2020, p. 14), em estudo, no qual fazem uma revisão bibliográfica 
da abordagem dada ao tema diversidade, que “no campo pedagógico, 
dirigentes escolares, professores e mesmo pesquisadores estariam 
entendendo que lidar com a diversidade social e cultural na escola 
corresponderia a promover práticas de respeito aos “diversos”, aos 
“diferentes”, revelando pouca ou nenhuma problematização da cons-
trução das diferenças.

Percebemos, através das pesquisas, que as formações, seja 
inicial ou continuada, não dão centralidade à diversidade sociocultural 
presente na sala de aula, evidenciando também pouca preocupação 
com a diversidade socioeconômica dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais do que um levantamento quantitativo sobre preocu-
pações com a diversidade sociocultural na escola, o artigo procurou 
destacar ênfases e ausências, de modo a suscitar reflexões tanto para 
a pesquisa de Mestrado em andamento, como também para trabalhos 
futuros. O estudo de caráter bibliográfico permitiu observar, através 
dos descritores selecionados, que, nesses últimos anos, a centralidade 
das pesquisas está nas questões identitárias ligadas à política de per-
tencimento. A discussão iniciada nos anos 90 sobre diversidade e seus 
correlatos (multiculturalismo, multiculturalidade) no campo do currí-
culo, que ganharam força nos anos 2000 no Brasil, foram tendo maior 
pulverização na presente década. O objetivo maior, antes centrado 
na luta por igualdade defendendo o diálogo entre as culturas, passa a 
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ser a afirmação de identidades pertencentes a determinados grupos 
sociais. Ainda assim, as pesquisas empíricas encontradas demostraram 
pouca expressividade na atuação dos professores e nas escolas.

Compreendemos a importância das pesquisas sobre a diversi-
dade concernente aos grupos culturais, aos coletivos identitários e sua 
contribuição para o fortalecimento e afirmação das identidades, assim 
como a importância dada aos sujeitos com necessidades educativas 
especiais e a abordagem das diferenças de gênero e as questões de 
sexualidade. Mas ressaltamos, também, a necessidade de ampliação 
dos estudos voltados à diversidade socioeconômica dos alunos, suas 
trajetórias de vida, como vivem suas famílias, suas dificuldades de es-
colarização pregressa, sua cultura local, tradições e carências materiais.

Entendemos, por fim, que as pesquisas sobre diversidade podem 
intensificar a pluralidade cultural e o hibridismo identitário no cerne de 
suas preocupações. A produção de estudos sobre histórias de vida, nar-
rativas e ações que entendem a identidade individual, coletiva e institu-
cional constituída por múltiplas vozes precisam ser mais evidenciadas.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO 
MÉDIO E DIVERSIDADE

Jane Adriana V. P. Rios
Simone dos Santos Ribeiro Almeida

RESUMO
A formação de professores/as, é um tema que ocupa espaço relevante no 
contexto educacional, sobretudo pela necessidade da reflexão sobre as ex-
periências pedagógicas impulsionadoras do campo da Educação. O objetivo 
geral dessa proposta é compreender como as experiências pedagógicas com 
a diversidade foram construídas no processo de formação continuada de pro-
fessores do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, Polo do Cabula, 
Núcleo Territorial de Educação – NTE 26. Na sua arquitetura conceitual aborda, 
a da formação continuada docente, narrativa das experiencias pedagógica e 
as Pedagogias Interculturais e Decoloniais. Para a investigação será utilizada 
a Pesquisa Narrativa inspirada nos princípios da Documentação Narrativa de 
Experiência Pedagógica – Dnep, a saber, leitura, escrita e edição de textos entre 
pares, horizontalidade e pluralidade de saberes. Nesse sentido, trazer o saber 
pedagógico do professor para a centralidade da pesquisa narrativa. A etapa 
dessa pesquisa, a partir das narrativas das experiencias pedagógicas desenvol-
vidas por atores/atrizes, nos espaços escolares, possibilitará uma compreensão 
de como os processos de formação e autoformação docentes ocorre nesse es-
paço-tempo, a saber Polo do Cabula, Núcleo Territorial de Educação – NTE 26.
Palavras-chave: Formação Docente. Educação Básica. Diversidade. Experiên-
cias Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

Pensar a formação de professores/as em contextos sociais e 
políticos em mudança inevitavelmente vai se deparar com problemas 
que afetam e ameaçam a profissão docente como a desprofissio-
nalização e desgaste da profissão, as políticas públicas de formação 
inadequadas, a baixa proficiência dos estudantes, o medo de que as 
plataformas digitais e as tecnologias substituam os professores, adoe-
cimento psicológico e mais recentemente a crise sanitária, econômica 
e política provocadas pela pandemia da covid-19. Esta pandemia im-
pôs à profissão docente um novo modus operandi, ou o/a professor/a 
desenvolvia sua atividade utilizando as ferramentas do meio digital 
ou não se fazia Educação nesse período. A pedagogia do diálogo e da 
esperança continuam necessárias, principalmente no contexto mais 
recente da covid-19, um dos problemas mais relevantes para a Edu-
cação no século 21. As escolas e os/as professores/as terão um papel 
fundamental, pois serão os espaços e as pessoas mais preparadas para 
ajudar, as presentes e futuras gerações, a interpretar e compreender 
este mundo, em constantes e profundas transformações.

Dessa forma, serão evidenciadas as experiências pedagógicas 
de formação continuada que marcaram a vida pessoal e profissional de 
professores/as do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, no 
Núcleo Territorial de Educação – NTE 26, Polo Cabula, em um esforço 
de compreender, como estes educadores/as de jovens dizem, narram 
e interpretam suas próprias experiências formativas. Acredita-se que 
a consolidação desta investigação tenha relevância para o campo das 
ciências humanas, mais especificamente na área de Educação, uma 
vez que alcançado o seu propósito, poderá contribuir, em colaboração 
com os professores/as, para firmar a comunidade escolar, como espa-
ço que acolhe e dialoga com as diversidades e nessa dinâmica forma 
professores/as e gera conhecimentos.
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O objetivo geral dessa proposta é Compreender como as 
experiências pedagógicas com a diversidade foram construídas no 
processo de formação continuada de professores do Ensino Médio da 
rede pública estadual de ensino, Polo do Cabula, Núcleo Territorial de 
Educação – NTE 26, para tanto, Identificar as experiências pedagógicas 
produzidas com/na diversidade a partir das formações continuadas 
dos/das professoras/as do Ensino Médio; Reconhecer a articulação 
entre a formação continuada docente e a diversidade nos projetos, 
programas e normativas (documentos) da formação de professores do 
estado da Bahia e Discutir as temáticas e a formação docente a partir 
das experiências identificadas e documentos existentes.

O itinerário teórico será realizado a partir do diálogo com 
Antônio Nóvoa, Jane Adriana Rios, Paulo Freire, Bernadete Gatti 
contribuem como referência teórica para compreende a formação 
continuada. Para o mergulho no conceito de experiência recorri aos 
estudos de Jorge Larrosa, Conceição Passeggi e Dominicé. Ajudaram 
no desenrolar das narrativas Clandiny e Conely. E atravessando a todas 
estas, os estudos do educador argentino, Daniel Suarez, cujo trabalho 
com Documentação Narrativa das Experiências pedagógica inspiraram 
todo o desenvolvimento do trabalho.

DIVERSIDADE NA/COM FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE

O campo da Formação de professores se constitui como um 
campo epistemológico e de pesquisa que ganha autonomia em relação 
ao campo da Educação e se constitui em um novo campo, específico. 
As principais mudanças ocorridas foram no campo das temáticas e 
metodologias. A década de 90 foi marcada pelo surgimento da Pesqui-
sa (Auto)Biográfica dos professores, deslocando o foco para a pessoa 
do professor, sua prática e sua subjetividade. Nessa perspectiva de 
formação, o currículo dialoga com a polifonia e a dimensão pessoal, a 
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pessoa do professor ganha relevância no cenário nacional. As narrati-
vas docentes passaram a compor o cenário nos processos de vida-for-
mação-profissão dos professores, trazendo o professor em toda a sua 
inteireza para o centro do debate e das atenções. O saber pedagógico 
é específico dos professores, portanto o discurso pedagógico possui 
um valor intransferível.

A formação de professores/as, é um tema que ocupa espaço 
relevante no contexto educacional, sobretudo pela necessidade da 
reflexão sobre as experiências pedagógicas impulsionadoras do campo 
da Educação. A emergência de repensar a escola, com tempos e espa-
ços formativos capazes de responder às demandas complexas, diante 
da velocidade com que o conhecimento se inova e das transformações 
da sociedade do conhecimento, impactos tecnológicos e científicos e a 
internacionalização da economia ocorridas influenciando os contextos 
em que professores/as e estudantes estão inseridos.

Gatti (2008, p. 62) faz referência ao discurso impositivo que 
coloca a formação continuada, como forma de atualização por conta 
dos avanços tecnológicos no final do século XX, como um requisito para 
o exercício das profissões. Com a área de Educação não foi diferente 
“o que exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais e regionais em 
resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional”. A 
autora se refere a uma conjuntura que deu centralidade à formação de 
professores, mas para pressioná-los a atender as demandas do mundo 
do trabalho, que avançava nos processos de informatização, e dos siste-
mas de governos que apresentavam indicadores educacionais críticos e 
demandavam reformais curriculares e mudanças na formação docente 
com esta finalidade. Vale ressaltar que esse “boom” da formação con-
tinuada, envolvendo os profissionais da Educação da Rede Estadual na 
Bahia, ocorreu tardiamente na primeira década do sec. XXI.

Segundo Garcia (1999, p. 26) o objeto da formação docente são 
os processos de formação inicial ou continuada que possibilitam aos 
professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos habilidades, 
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disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar 
a qualidade da educação que seus alunos recebem. Essa visão de for-
mação está alinhada com a formação. Honoré (1990) vai afirmar que 
esta visão “de formação para uma atividade, transmissão de saberes 
(função social), de saber fazer ou de saber ser, é exercida em benefício 
do sistema social e econômico ou da cultura dominante”. A visão de 
formação de professores muito centrada na dimensão pedagógica 
do fazer, ainda impera nos currículos de formação docente, ou seja, 
forma-se professores para desenvolver capacidades técnicas para o 
trabalho, seja na organização e execução dos programas e projetos, 
currículos, cursos que culmina nas atividades de ensino na sala de aula.

O educador Nóvoa (2011, p. 25-29) traz uma inovação ao 
pensar a formação docente a partir da reflexão da profissão docente. 
Isso representa um salto qualitativo, pois autor propõe é ir além dessa 
centralidade no aluno e pensar a formação docente articulada com 
a profissão docente, “passa pela produção da vida, da profissão e da 
escola na relação com o tripé, a saber, desenvolvimento pessoal, de-
senvolvimento profissional e desenvolvimento organizacional”.

Isso requer um olhar sistêmico sobre a formação de professores, 
tal empreendimento não pode ser realizado sem levar em considera-
ção o desenvolvimento organizacional, relacionando-o com o contexto 
escolar. Nóvoa (2011, p. 13) destaca que “a formação de professores 
proposta, não tem valorizado a articulação entre a formação e os pro-
jetos da escola”. Esse aspecto inviabiliza que a formação tenha como 
eixo de referência o desenvolvimento profissional dos professores, 
numa perspectiva individual e coletiva cabe, nesse contexto a seguinte 
pergunta: A formação continuada está na lógica do desenvolvimento 
profissional dos professores e no desenvolvimento da cultura organi-
zacional da escola? Ou é uma formação alinhada com os objetivos do 
sistema educativo?

A formação continuada de professores/as acontece, nesse senti-
do por intermédio das práticas pedagógicas nos espaços educativos em 
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que se educam e se formam entre seus pares, mas também no diálogo 
com o contexto social e cultural mais amplo. Sobre esse constituir-se 
na formação, afirma Nóvoa (2017, p. 117) “Não é possível formar 
professores sem uma abertura à sociedade, sem um conhecimento da 
diversidade das realidades culturais que, hoje, definem a educação”.

Portanto, pensar a formação continuada de professore com e 
na diversidade, nessa perspectiva de Nóvoa (no coletivo escolar, entre 
os pares, professores como sujeitos de seus processos de formação e 
não como objeto), requer dois movimentos: primeiro um olhar sobre 
si mesmo, como a diversidade se incorpora na própria constituição 
do educador como sujeito, como profissional. Como essa realidade é 
expressa no seu lugar de fala, singular e plural? Um segundo um olhar 
é sobre a realidade. Falar da formação de professores com conheci-
mento da diversidade das realidades culturais nos seus marcadores de 
gênero, raça, classe social, diversidade sociocultural, deficiências, bem 
como nas interseccionalidades. Dialoga com o exposto, a afirmação de 
Rios, Oliveira e Gomes (2020) de que “A formação de professores/as 
carrega uma historicidade que demarca contextos sociopolíticos, posi-
ções, lutas, negociações, revelando diferentes maneiras de aprender a 
profissão e, sobretudo de relacioná-la com os direitos humanos”.

A profissão docente é marcada por inquietações, resistências, 
saberes, autonomia pedagógica e situação socioeconômica. Para Nó-
voa (2011 p. 4) a “Afirmação de um profissionalismo docente” para 
além de espaços de transmissão de conhecimentos técnicos, esse 
profissionalismo se configura na conexão com outros professores nos 
tempos e espaços formativos coletivos.

Para André (2010), avanços na pesquisa sobre a formação de 
professores que vinculam formação com prática, combinação de dife-
rentes formas de coleta de dados, abordagem mais ampla das questões 
sobre formação de professores, o que traz maior riqueza para a área. 
Embora tenha que melhorar o tratamento dos dados das pesquisas, é 
preciso adensar as análises, o aprofundamento teórico-metodológico, 
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ainda existem lacunas ou silenciamentos em temas ligados a formação 
de professores e: condições de trabalho, plano de carreira, organização 
sindical, dimensão política, atuação em movimentos sociais, ongs, 
população indígena e diversidade cultural.

NARRATIVAS DAS EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

A partir do conceito Passeggi (2011, p. 148) “a reflexão decorre 
do desejo de dar sentido ao fato de solicitar aos professores a tarefa de 
narrar sua história de vida e às suas experiências profissionais. Nesse 
sentido, a experiência é entendida na relação entre o que acontece e o 
significado atribuído a isto”. Devolver à experiência o lugar que merece 
na aprendizagem dos conhecimentos necessários à existência (pessoal, 
social e profissional) passa pela constatação de que o sujeito constrói 
o seu saber ativamente ao longo do seu percurso de vida (DOMINICÉ, 
1990, p. 149).

Suárez (2007, p. 8) traz uma abordagem de experiência enrai-
zada nas relações estabelecidas no âmbito do contexto escolar como 
campo fértil para sua emersão. Ao valorizar as experiências oriundas 
deste espaço, propicia que não se perca a riqueza de saberes que são 
produzidas na relação entre professores/as e estudantes.

As narrativas pedagógicas estão relacionadas ao modo como as 
pessoas significam e atribuem sentido ao que vivem, o que consiste em 
saber se as experiências vividas fazem sentido e que sentido elas fazem 
para quem as vivenciam. Nesse sentido, “a principal razão para o uso da 
narrativa na pesquisa educacional é que os seres humanos são organismos 
contadores de histórias, organismos que, individual e socialmente, vive-
mos vidas relatadas” (CONELY; CLANDININ, 1995, p. 1, tradução nossa)1.

1  La investigación narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre la experiência 
educativa. Tiene una larga história intelectual tanto dentro como fuera de la educación. 
La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los 
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Nesse processo, a autoria dos professores/as no processo de 
construção da sua narrativa, transformando-a em conhecimento peda-
gógico. Esse saber pedagógico identificado nas narrativas é um saber 
experiencial. Esse saber experiencial pode ser compreendido como 
a transposição oral ou escrita dos saberes que constituíram a prática 
pedagógica: memória afetiva, teórica e da prática. É um movimento 
pedagógico que ao ultrapassar os elementos constitutivos da prática 
cotidiana, mergulha no que foi a experiência significativa, aquela que 
produziu sentidos e significados para professor. Ninguém se contenta 
em receber o saber, como se ele fosse trazido do exterior pelos que 
detêm os seus segredos formais. A noção de experiência mobiliza uma 
pedagogia interativa e dialógica” (DOMINICÉ, 1990, pp. 150).

A Documentação Narrativa das Experiências Pedagógicas – 
Dnep inscreve-se como outra Política de Conhecimento, baseada nos 
princípios da horizontalidade e da validação coletiva das práticas e 
saberes docentes. A formação e autoformação acontece no processo 
narrativo. Os princípios metodológicos e epistemológicos da Dnep 
visam dar centralidade do professor na formação docente e a sua 
autoria do no processo de construção da sua narrativa. Sair da prática 
em que outros se apropriam e narram por nós e passar a narrar as nos-
sas próprias experiências, é um movimento que rompe com práticas 
arraigadas. As narrativas transformadas em conhecimento pedagógico 
documentado e tornado público, reposiciona o professor como produ-
tor de conhecimento.

PEDAGOGIAS INTERCULTURAIS E DECOLONIAIS

Ao longo da história da Educação buscou-se incutir as episte-
mologias europeias como verdade absoluta, rejeitando todas as outras 

seres humanos somos organismos contadores de histórias, organismos que, individual 
y socialmente, vivimos vidas relatadas (CONELY; CLANDININ, 1995, p. 1).
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formas de conhecimento e saberes. Romper com esse pensamento 
significa assumir o nosso chão existencial, historicamente e geografica-
mente situado no Sul global, colonizado pelo projeto civilizatório euro-
peu moderno. Este projeto é reinventado no sentido de criar formas de 
atualização, ou seja, o neocolonialismo que busca se impor não mais 
pela violência, mas pela cultura e pela tecnologia da informação. O re-
conhecimento da nossa condição de ex-colonizado, pós-colonizado ou 
neocolonizado, no Brasil, supõe um movimento não só de valorização 
da cultura brasileira, de todos as matrizes que compuseram o nosso 
povo, mas também de dar centralidade às epistemologias dos povos 
africanos, indígenas, ou seja, reposicionar esses saberes produzidos ao 
longo dos tempos e dar a estes o status de conhecimento científico, a 
ser também transmitido para as presentes e futuras gerações.

Dialoga com o exposto, o pensamento do ativista indígena bra-
sileiro, Ailton Krenak, em seu livro, Ideias para adiar o fim do mundo, 
faz uma reflexão sobre a concepção de humanidade que o projeto ca-
pitalista moderno tem buscado incutir, nos questiona “como dizer que 
somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados 
do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do cam-
po e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão 
de obra em centros urbanos” (KRENAK, 2019, p. 9). “O movimento do 
mundo revela uma só pulsação, ainda que as condições sejam diversas 
segundo continentes, países, lugares, valorizados pela sua forma de 
participação na produção dessa nova história” (SANTOS, 2001, p. 171). 
Milton Santos fala em um “reconhecimento de que somos originários 
de um país de terceiro mundo”, por isso pensar alternativas viáveis não 
somente para uma outra globalização, mas também para uma outra 
Educação. Esta proposta busca a articulação e a mobilização dos atores 
e movimentos existentes nos territórios, alicerçadas na cooperação e 
solidariedade entre povos e nações, invertendo a lógica da competi-
tividade e da manipulação de pessoas e instituições idealizada pelo 
capitalismo global. Para Oliveira e Candau (2010, p. 28):
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A noção de pedagogia decolonial, ou seja, uma práxis 
baseada numa insurgência educativa propositiva – 
portanto, não somente denunciativa – em que o termo 
insurgir representa a criação e a construção de novas 
condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. 
Em outros termos, a construção de uma noção e visão 
pedagógica que se projeta muito além dos processos 
de ensino e de transmissão de saber, que concebe a 
pedagogia como política cultural.

Esse movimento de decolonizar o saber vai muito além de se ter 
referenciais legais, por exemplo, a Lei brasileira de nº 10.639 estabele-
ce como disciplina obrigatória na Educação Básica o ensino de história 
e cultura afro-brasileira. Assumir esse legado afirmativamente, requer 
políticas públicas com ações que visem dar centralidade à diversidade 
cultural nas ações públicas, desde as mais amplas como o Planos de 
Desenvolvimento da Educação até as mais simples como a elaboração 
e divulgação de materiais didáticos. Requer investimentos em pesquisa 
e produção de conhecimento valorizando as epistemologias africanas 
e indígenas, negadas, silenciadas ou pouco evidenciadas no currículo.

Para Candau (2008 p. 8), 

perspectiva intercultural que defendo quer promover 
uma educação para o reconhecimento do “outro”, para 
o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. 
[...] está orientada à construção de uma sociedade 
democrática, plural, humana, que articule políticas de 
igualdade com políticas de identidade.

TRILHAS METODOLÓGICAS: AS NARRATIVAS

A base epistemológica será a Abordagem Qualitativa de base 
hermenêutica, que se baseiam em um conjunto de referenciais teó-
ricos que a fundamentam, partindo da asserção de Amado (2014, p. 
73) “a investigação em ciências sociais centra-se no modo como as ex-
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periências são interpretadas, entendidas, experienciadas e produzidas 
pelos próprios atores/sujeitos”.

Para a investigação será utilizada a Pesquisa Narrativa inspirada 
nos princípios da Documentação Narrativa de Experiência Pedagó-
gica – Dnep, a saber, leitura, escrita e edição de textos entre pares, 
horizontalidade e pluralidade de saberes. Nesse sentido, trazer o saber 
pedagógico do professor para a centralidade da pesquisa narrativa.

A Dnep é um dispositivo de investigação centrado nos saberes 
docentes, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Memória docente e 
experiências Pedagógicas da Universidade de Buenos Aires, difundido 
no Brasil em alguns trabalhos como do Grupo de Pesquisa Docência, 
Narrativas e Diversidade na Educação Básica – Diverso, da Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb2. Possui relevância para a investigação 
científica pois possibilita a emersão de conhecimentos humanos e 
sociais, pois se configura como uma política de formação profissional. 
Esse dispositivo de pesquisa e formação surge na década de 90, de um 
movimento político na América Latina de disputa curricular, contrário 
às influências das agências e organismos multilaterais, com suas políti-
cas neoliberais que tensionavam e tensionam determinar os rumos da 
Educação e da Formação de Professores nos países periféricos.

A Etnografia contribuirá com a identificação das experiências 
pedagógicas dos professores no Ensino Médio e refletir sobre a relação 
destas com a diversidade oriundas das vulnerabilidades da profissão, 
dos docentes, dos processos de formação e das diversidades. Serão 
utilizados os dispositivos de pesquisa Roda de Conversa com discussão 
embasada e mais consistente acerca da temática da formação docente 
e o procedimento da Entrevista Narrativa.

A entrevista narrativa é um método de investigação qualitativa 
que tem a narrativa como forma discursiva, narrativa como história de 

2  Centros de Actualización de Innovación Educativa (Caies) e dos projetos e linhas 
de ação definidos pelo Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación da Argentina.
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vida e histórias das relações sociais estabelecidas. O método de inves-
tigação narrativa é adequado aos estudos sobre educação, sobretudo 
a escolar, pois se constitui em uma síntese entre a vida e a experiência 
profissional, uma dimensão da pesquisa-formação, em que o sujeito se 
forma enquanto reflete sobre sua experiência.

Serão mobilizados/as para colaborar com a pesquisa Professo-
res/as de unidade escolares do Polo do Cabula, Núcleo Territorial de 
Educação de Salvador e Região Metropolitana – NTE. A escolha desse 
lócus de pesquisa está relacionada ao fato de atuar a quatro anos em 
uma unidade escolar localizada neste polo e estar comprometida com 
os sujeitos desse território que tem uma história de luta, resistência e 
busca por uma educação melhor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios para realização de processos de formação de pro-
fessores mais inclusivos e emancipadores envolvem o diálogo entre a 
Formação Docente no diálogo com a diversidade, as experiências pe-
dagógicas docentes e as pedagogias decoloniais. Para tanto é necessá-
rio abertura docente para pensar de fato uma insurgência propositiva 
que uma educação transformadora. Acolher as diversidades a partir 
dos marcadores sociais de etnias, sexo, classe social, nas suas intersec-
cionalidades requerem posicionamentos políticos pedagógicos que se 
enquadram no processo, de fato libertadores. Muitos não acreditam 
na escola como esse espaço de fomentos a processos educativos liber-
tadores, devido às amarras ligadas às Políticas Públicas por vezes au-
toritárias, verticalizadas e pouco democráticas. Freire em diálogo com 
Shor (1997) acreditava na escola como segundo lugar, pondo as lutas 
e manifestações dos movimentos sociais em primeiro lugar, enquanto 
espaço de conquistas. A etapa dessa pesquisa, a partir das narrativas 
das experiências pedagógicas desenvolvidas por atores/atrizes, nos es-
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paços escolares, possibilitará uma compreensão de como os processos 
de formação e autoformação docentes ocorre nesse espaço-tempo, a 
saber polo do cabula, Núcleo Territorial de Educação – NTE 26.

REFERÊNCIAS

AMADO, J. (coord.). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. 2. ed. Coim-
bra: Universidade de Coimbra, 2014.

BAHIA. Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Programa de Monitoramento, 
Acompanhamento, Avaliação e Intervenção Pedagógica (Paip). Salvador: SEC-BA, 2012.

CONNELLY, M. Y.; CLANDININ, J. Relatos de experiencia e investigación narrativa. In: 
LARROSA, J. et al. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes, 1995.

KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. 1. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2019.

NÓVOA, A. (org.). Profissão Professores. Porto: Porto Editora, 1991.

NÓVOA, A. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza 
das práticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, jan./jun. 1999.

NÓVOA, A. Firmar a Posição como Professor, Afirmar a Profissão Docente. Cadernos 
de Pesquisa, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, out./dez. 2017.

OLIVEIRA, L. F. de.; CANDAU, V. M. F. Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista 
e Intercultural No Brasil. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 15-40, 
abr. 2010.

PASSEGGI, M. C. Experiência em formação. Educação, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 
147-156, maio/ago. 2011.

RIOS, J.; OLIVEIRA, F.; GOMES, A. L. Formação docente no Ensino Fundamental: 
interface com a diversidade. Revista da Faeeba: Educação e Contemporaneidade, 
Salvador, v. 29, n. 57, p. 109-124, jan./mar. 2020.

SHOR, I.; FREIRE, P. Medo e ousadia, o cotidiano de professor. Tradução de Adriana 
Lopez. Revisão Técnica de Lório Lourenço. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

SUAREZ, D. (org.). Documentación Narrativa de Experiencias en Viajes Pedagógicas. 
Argentina: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. Colecci-
ón de Materiales Pedagógicos.



O MULTICULTURALISMO  
NO ESPAÇO ESCOLAR

Jéssica Luana Casagrande
Camila de Fátima Soares dos Santos

RESUMO
Tendo como eixo de discussão o multiculturalismo crítico, problematiza-se 
como os aspectos multiculturais são evidenciados nas discussões formativas 
e nos currículos escolares, com o objetivo de analisar qual o lugar que ocupa 
essa temática nos debates dentro da escola. Como recorte de um trabalho 
de conclusão de curso, realizamos uma pesquisa qualitativa, com análise de 
referenciais teóricos (MCLAREN, 2000; CANDAU, 2005; FORQUIN, 2000) que 
posteriormente subsidiaram a discussão e a aplicação de um questionário à 
uma equipe de professores e gestores de uma escola do oeste catarinense. A 
partir da coleta de dados, analisamos que, a escola lócus da pesquisa, avalia 
o multiculturalismo com inserção fundamental nos debates formativos e que 
o Projeto Político Pedagógico da escola pode ser utilizado como documento 
orientador para assegurar sua discussão, enquanto instrumento construído 
coletivamente. Envolve-se também a análise do quadro de políticas educa-
cionais que tratam da diversidade e os espaços que surgem para acolher os 
desafios que emergem na docência.
Palavras-chave: Multiculturalismo. Formação de Professores. Escola.
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INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste trabalho é o multiculturalismo, articu-
lado ao eixo da formação de professores. Das várias denominações que 
classificam esse conceito, utilizamos a abordagem do multiculturalismo 
crítico (MCLAREN, 2000) para subsidiar a discussão. Apresentar-se-á um 
recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso, realizado na graduação 
de Licenciatura em Pedagogia, e que teve essa temática como um de 
seus eixos norteadores. Nessa perspectiva, buscamos problematizar o 
eixo multicultural a partir do espaço escolar, quanto à possibilidade da 
presença do protagonismo cultural de cada sujeito que adentra esse 
ambiente e suas contribuições aos debates formativos e currículo.

Inicialmente, ao buscar trabalhos acadêmicos sobre essa temá-
tica, percebeu-se uma quantidade mínima de materiais1, o que instigou 
ainda mais o desejo por essa pesquisa, considerando a necessidade de 
discutir esses aspectos relevantes que envolvem o contexto escolar. 
Metodologicamente foi realizado um estudo bibliográfico, de cunho 
qualitativo, considerando autores que debatem sobre o multicultu-
ralismo (CANDAU, 2005; MCLAREN, 2000; MOREIRA, 2001). Também 
foram aplicados questionários à equipe de gestão e de professores de 
uma escola estadual do Oeste Catarinense2, considerando a impor-
tância de ouvir essas vozes nesse debate3. O objetivo dessa pesquisa 

1  A breve pesquisa foi realizada no repositório da Biblioteca Digital de Tese e 
Dissertações Brasileiras (BDTD). No uso do descritor “multiculturalismo na escola” 
apresentaram-se apenas 20 trabalhos; com o descritor “multiculturalismo”, foram 
encontrados 207 resultados. Após a leitura de seus resumos, apenas seis (6) dos 
trabalhos foram utilizados para estudo, ao virem ao encontro com o objetivo em 
questão. O recorte temporal utilizado integrou o período de 2009-2019, haja visto 
que um período de 10 anos contempla uma quantidade significativa de pesquisas.
2  Localizada no município de Quilombo-SC, a escola em questão foi a Escola de 
Educação Básica Profª. Jurema Savi Milanez.
3  Participaram da pesquisa 25 pessoas, dentre professores e gestores. Apresentar-
se-á nomes fictícios para referir-se a eles, bem como a utilização de nomes apenas 
femininos, haja visto a ausência da identificação dos sexos no questionário.
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articulou-se em analisar a presença do aspecto multicultural na escola 
e em que condições esse eixo se apresenta no currículo e na formação 
dos professores.

Desta maneira, instiga-se a problematização dos espaços for-
mativos e das políticas que contemplam essa diversidade, com o cres-
cente acolhimento dos desafios que emergem para construção de um 
espaço em que as múltiplas vozes sejam reconhecidas e valorizadas. 
Na problematização levantada, o Projeto Político Pedagógico também 
é colocado em discussão, ao abrir-se a possibilidade de tê-lo como um 
documento orientador para as problematizações que envolvem os 
aspectos multiculturais da escola.

O CONTEXTO ESCOLAR À LUZ DOS PROFESSORES E GESTORES

A escolha pela abordagem do multiculturalismo crítico justi-
fica-se pela possibilidade da representação das raças, classes sociais, 
gêneros, e da condição de reproduzir e resistir para que se busque 
a transformação voltada à relação social, cultural e institucional 
(MCLAREN, 2000). Abordar essa temática como centro das discussões 
escolares é importante para articular as práticas que constituem o 
trabalho docente e os desafios que emergem para o trabalho coletivo. 
Desconstruir, por vezes, as ações e estruturas da escola permite o 
diálogo com as diferentes realidades, envolvendo as múltiplas culturas 
que constituem o espaço escolar.

A cultura, como um eixo presente nesse debate, possibilita uma 
análise educacional a partir de novos horizontes, quando se considera 
que “não é possível pensar a educação sem, simultaneamente, pensar 
a cultura e as relações existentes entre ambas” (LEITE, 2002, p. 126). 
A partir da consideração do contato com diferentes culturas, esse eixo 
é visto como “um processo permanente de construção, desconstrução 
e reconstrução” (CUCHE, 2002, p. 137). Há, deste modo, uma plura-
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lidade de culturas, de etnias, de mundo, presente no âmbito da vida 
contemporânea (MOREIRA, 2001), e por isso que o multiculturalismo 
não é apenas um simples dado da realidade; ele pode ser visualizado

[...] como uma maneira de atuar, e intervir, de transfor-
mar a dinâmica social. Trata-se de um projeto político-
-cultural, de um modo de se trabalhar as relações cultu-
rais numa determinada sociedade, de conceber políticas 
públicas na perspectiva da radicalização da democracia, 
assim como de construir estratégias pedagógicas nesta 
perspectiva (CANDAU, 2005, p. 20).

O caráter homogeneizador que ocupa os espaços escolares e 
constrói uma cultura padronizada permite repensar esses espaços e 
momentos de discussão com o intuito de interagir, dialogar e com-
preender as diferenças existentes, e fortalecer o “encorajamento para 
a multiplicidade de vozes em nossas salas de aula e de se criar uma 
pedagogia dialógica na qual as pessoas vejam a si e aos outros como 
sujeitos e não como objetos” (MCLAREN, 2000, p. 46). Também, é 
válido discutir acerca das condições de trabalho docente, e que impul-
sionam o debate sobre a formação que está sendo realizada.

Que professores estão sendo formados, por meio dos 
currículos atuais, tanto na formação inicial como na 
formação continuada? Que professores deveriam ser 
formados? Professores sintonizados com os padrões 
dominantes ou professores abertos tanto à pluralidade 
cultural da sociedade ampla como à pluralidade de 
identidades presente no contexto específico em que se 
desenvolve a prática pedagógica? Professores compro-
metidos com o arranjo social existente ou professores 
questionadores e críticos? Professores que aceitam o 
neoliberalismo como a única saída ou que se dispõem 
tanto a criticá-lo como oferecer alternativas a ele? 
Professores capazes de uma ação pedagógica multicul-
turalmente orientada? (MOREIRA, 2001, p. 43).
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Como eixo da prática docente, o currículo também pode ser 
problematizado, ao exercer uma influência no direcionamento dos 
rumos educacionais, e que age muitas vezes como (re)produtor de 
uma desigualdade, desconsiderando as diversas culturas. É fundamen-
tal pensar na construção de uma educação que permita “despertar o 
interesse de alunos/as tão diferentes, atender as especificidades de 
distintos grupos, problematizar relações de poder que justificam situa-
ções de opressão, assim como facilitar a aprendizagem de todos/as os/
as estudantes” (STOER; CORTESÃO, 1999, p. 46).

Muitas vezes predomina a ideia errônea de que a escola é um 
espaço monocultural, por isso é preciso se ater a crescente “consciên-
cia da necessidade de romper com esta e construir práticas educativas 
em que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada 
vez mais presentes (CANDAU, 2005, p. 15). É notório que o sistema de 
formação dos professores não engloba todas as necessidades e desa-
fios presentes na escola, e que acabam “[...] impedindo ou dificultando 
o acesso de muitos professores, nomeadamente os mais antigos, a 
informações, conhecimentos e competências no âmbito da educação 
multicultural” (PEREIRA, 2004, p. 11-12).

Neste princípio multicultural a formação dos professores é 
problematizada. Questiona-se e revela-se como fundamental essa 
condição multicultural dentro das reflexões propostas. O multicultura-
lismo, apesar de muitas vezes não se fazer presente nas discussões do 
currículo e da formação de professores “estará presente nos sistemas 
escolares, nas escolas, nas salas de aula, nas experiências da comu-
nidade escolar, afetando inevitavelmente as ações e as interações de 
seus diferentes sujeitos” (MOREIRA, 2001, p. 85). Por isso, buscar como 
um objetivo sua inserção nas pautas de debate é fundamental para se 
pensar a educação em todos os seus aspectos e condições.

Ao buscarmos a resposta dos professores e gestores acerca do 
multiculturalismo, indagamos sobre o que entendem a respeito desse 
conceito. Surge assim, nestas mesmas colocações, uma visão e com-
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preensão do multiculturalismo, pela presença das diferentes culturas, 
e para tanto de sua valorização, do respeito e do convívio harmônico 
entre elas. A partir de seus entendimentos, destacam

(Helena): A valorização, a capacidade de perceber a im-
portância das diferentes culturas existentes nas escolas 
ou sociedade.
(Laura): Entendo como a existência de muitas culturas 
dentro do espaço escolar, por isso, fazer educação, exige 
de nós estratégias que valorizem essa diversidade.
(Heloísa): As culturas de povos diferentes, respeitando-
-se suas essências, sem ter o certo ou errado, mas sim o 
convívio entre ambos.
(Lívia): É uma forma de trabalhar as “culturas distintas” 
abrindo espaço para manifestação de ideias e pontos de 
vista sem discriminação, bem como integrando diferen-
tes áreas do conhecimento.
(Eloá): A união e o trabalho com diversas culturas.

Essa discussão possibilitou assegurar o entendimento e a 
presença do multiculturalismo na escola, lançando um novo olhar 
sobre essa categoria, quando, à medida da construção coletiva, sejam 
discutidos e problematizados os aspectos que por muitas vezes elevam 
a discriminação e o preconceito. Do mesmo modo, considera-se as ex-
periências dentro da escola, e o comprometimento com a diversidade, 
com o que caracteriza o sujeito e sua história. Valorizar as diferentes 
culturas é permitir que, muito além de ter acesso à escola, a igualdade 
exista dentro dela, em que cada sujeito seja visto pela sua potenciali-
dade de ser reconhecido por sua identidade cultural. E como palco que 
acolhe todos esses sujeitos com multiculturas, instigar a discussão na 
escola é compreender seu papel para acolhê-los e valorizá-los.

Nesse mesmo questionário, o Projeto Político Pedagógico (PPP) 
foi abordado como um documento que registra a presença desses 
aspectos multiculturais no ambiente escolar. Objetivou-se saber qual a 
análise dos professores e gestores em relação ao PPP como elemento 
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fundamental para discutir e “abraçar” essa diversidade, bem como 
para instigar sua reflexão no cotidiano da escola, haja visto ser ele um 
documento construído a partir da escola e pela comunidade escolar. 
As respostas coletadas serviram como aporte para considerar o PPP 
como uma possibilidade de instigar tais reflexões.

Diante disso, a professora Laura cita que “a elaboração do PPP 
ajuda a perceber essa diversidade, bem como: exposições, palestras, 
seminários… também ajudam nesta reflexão”. A professora Lívia tam-
bém destaca que

O documento PPP assegura legalmente o direito à diversi-
dade. As ações que são desenvolvidas geram acerca de te-
mas transversais onde cada professor(a) coordena rodas 
de conversas, debates, discussões, produções textuais, 
campanhas/desenhos/leituras, etc. Mostrando que é 
possível manter ou criar sua própria identidade, respeitar 
as demais e sentir-se bem/acolhido no espaço escolar.

Portanto, se considerada toda essa representatividade dentro 
do PPP, é visível seu caráter integrador que contempla a análise da 
diversidade que compõe a realidade. Na visão da gestora Gabriela, 
“o PP da escola apresenta uma avaliação e dados representativos da 
demanda existente. Com isso, os projetos e atividades desenvolvidas 
são pensadas considerando o contexto existente”. E também pelo 
destaque da gestora Joana, que enfatiza que “sim, estão englobadas 
dentro dele; as ações estão presentes dentro dele. Sendo que um 
dos tópicos do PPP se volta exatamente a essa diversidade que está 
presente dentro da escola”.

O Projeto Político Pedagógico poderia tornar-se dessa forma, 
um instrumento formativo quando se trata do multiculturalismo? Esse 
questionamento também foi feito para a equipe de profissionais. As 
respostas vieram ao encontro dessa possibilidade, quando, para os 
professores e gestores, ele é visto como um instrumento orientador 
do trabalho escolar. A professora Cecília destaca que:
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articula as ideias e ações; norteia a prática pedagógica da 
comunidade escolar; cria condições de se pôr em prática 
as ações de ensino aprendizagem; propõe uma constru-
ção de conhecimento participativa; mostra as intenções 
educativas da escola; é uma proposta de melhoramento.

Quando compreendida a forma como o PPP é construído, a 
partir de quais bases e em determinado tempo, já torna-se possível 
analisá-lo, ou como documento que pode gerir as discussões coletivas 
e proporcionar esse envolvimento de todos os aspectos que formam 
o conjunto educacional, ou como documento que tem um fim em si 
mesmo, e que é construído apenas como obrigação e posteriormente 
mantido no fundo da gaveta. O ponto ênfase desta discussão é perce-
ber que “não se trata meramente de elaborar um documento, mas, 
fundamentalmente, de implantar um processo de ação-reflexão [...]” 
(BUSSMANN, 2013, p. 37).

Para tanto, como o PPP é um documento que, além de estar 
disponível para todos, pode estar sempre sendo modificado, recons-
truído, conduzido a novas orientações a partir das discussões e ne-
cessidades da escola, é fundamental que seja visto como uma base, 
para além das ordens burocráticas. E essa condição é vista na fala de 
Miriam, que cita:

Sim, todo o momento que existir algo que coloca a 
nossa atuação em cheque, abrimos essa possibilidade 
de discussão e alteração do PPP, por uma alteração cria-
da por dificuldades no decorrer do processo, dos dias 
letivos, no trabalho enquanto escola, seja via reunião, 
seja via parada pedagógica, seja através de assembleia 
ou seminário desenvolvida com os pais, de acordo com 
uma situação-problema, onde mudamos, alteramos, 
discutimos o PPP (Miriam).

Do mesmo modo, a gestora Gabriela reflete sobre o documento 
e enfatiza,
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Acredito que temos muito o que evoluir e aprender. A 
cada ano o processo de construção, reconstrução, refle-
xão e planejamento do PPP da escola vem sendo alinhado 
com o maior grupo de pessoas envolvidas no processo de 
ensinar e aprender. Isso geralmente acontece no início do 
ano letivo na semana de formação dos professores. Nesse 
momento nem todos se fazem presentes, pois estão em 
processo de contratação. Então é discutido com os pre-
sentes e desenhado pela equipe gestora e pedagógica no 
decorrer da semana, considerando sempre a discussão do 
grande grupo. A partir disso, na sua maioria das vezes o 
PP é norteador das atividades e decisões pedagógicas já 
que esse foi construído, pensado e elaborado pelo todo 
no decorrer do ano letivo.

Concomitante a isso, percebe-se que, apesar de alguns impasses, 
a equipe dessa escola analisa o PPP como elemento muito importante, 
seja por envolver as discussões coletivas, seja por trazer aspectos da 
realidade multicultural, tema foco de nossa problematização. O PPP 
é visto com relevância no contexto escolar como um todo, a partir de 
suas análises e perspectivas. Na fala abaixo, ainda se destaca seu papel 
enquanto instrumento formativo, quando a gestora Miriam ressalta,

Considerado como um documento norteador, porque 
toda vez que nós precisamos ou temos alguma dificulda-
de nos recorremos a eles, para orientar os professores, 
para orientar o trabalho com os alunos, mesmo porque 
todos os professores têm acesso. No início do ano, 
depois da semana de formação continuada, depois de 
alguns dias, auxiliado pelo pedagógico da escola, o PPP 
é disponibilizado a todos os professores por e-mail, além 
de uma cópia que está presente na sala dos professores, 
uma cópia com o gestor, com o pedagógico. Ele serve 
como guia, como orientador aqui na escola.

Concomitante a isso, os professores citam a presença do Nepre 
(Núcleo de Educação e Prevenção), como uma ação que promove o de-
bate da diversidade. Destaca-se também que, para além do Nepre, há 
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a existência do Nerer (Núcleo de Educação das Relações Étnico Racial) 
e NEA (Núcleo de Educação Ambiental). Ambos promovem a 

implementação dos núcleos com a participação de 
todos os docentes. Dentro desses núcleos será levado 
em consideração: Datas Significativas, Aniversário da 
Escola; Voluntário na Escola; Viagens de Conhecimentos; 
Projeto Étnico-Racial e Momentos Culturais e Artísticos 
(ESCOLA..., 2019).

E são vistos como espaços que também promovem debates 
sobre a diversidade.

Considera-se, portanto, que, para além da análise de seu caráter 
formal, constituído por valores, normas e legislações, é uma possibili-
dade ter o PPP como documento que é construído e é composto por 
alunos, professores, gestores, com base em uma sociedade, bem como 
por todos os demais sujeitos que estão inseridos nessa realidade. Sujei-
tos que possuem uma história, que são singulares, e que precisam ter 
assegurado esse direito à diversidade que o constituem. São identidades 
diferentes, mas que fazem parte de um conjunto, de uma comunidade 
escolar, interagem e colaboram para seu funcionamento e desenvoltura. 
Unificar o grupo e lutar por objetivos em comum, que são construídos 
a partir dessa realidade permitem resultados mais precisos, ações mais 
concretas, comprometimento e respeito com a educação.

O silenciamento que ocorre por diversos modos, dentro da 
escola, diante a neutralização do que é diferente, instiga a um novo 
pensar, tendo a consciência de que a escolha dos conteúdos é funda-
mental para o processo, “[...] rompendo com o etnocentrismo explícito 
ou implícito que está subentendido historicamente nas políticas esco-
lares “assimilacionistas”, discriminatórias e excludentes” (FORQUIN, 
2000, p. 61). Quando há uma dificuldade em lidar com esse vasto 
campo, consequência da falta de preparo, da ausência de espaços 
para as discussões, a linha torna-se tênue para que o multicultural seja 
silenciado e desconsiderado dentro da prática educativa.
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Por isso levanta-se como bandeira de luta essa busca por uma 
formação que fortaleça esses debates frente ao multicultural, e des-
construa esse silenciamento que ainda se faz tão presente por meio de 
uma negação, que abre espaço para um projeto homogeneizador que 
ignora a diversidade. Quando se discutem novas alternativas advindas 
da necessidade de se transformar aspectos que envolvem a escola, 
é preciso considerar um processo que demanda tempo, discussões 
contínuas e envolvimento de ambos os sujeitos presentes nela. Não 
se trata simplesmente de oferecer oportunidades de formação que 
ampliem a aprendizagem; trata-se de alterações que se aprofundam 
na estrutura da escola, problematizando o trabalho desenvolvido nela 
e seus saberes (WARSCHAUER, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O multiculturalismo é um tema complexo e tem ganhado 
um espaço na agenda educacional, visto que é compreendido como 
política pública, forma de intervenção e campo de conhecimento. Por 
seu caráter abrangente pode ser discutido e problematizado a partir 
de diferentes eixos, sobretudo, considerando o ambiente escolar ou 
o contexto educacional. Abordá-lo no espaço escolar, nas práticas 
educativas, na formação dos professores, no currículo e embasá-lo nos 
documentos escolares revela o quão importante é o papel da escola, 
que é um espaço de acolhimento da sociedade multicultural.

Assim como propomos neste trabalho, problematizar o multi-
culturalismo não é uma luta que almeja abordá-lo nos espaços escola-
res como uma forma de treinamento, mas como uma possibilidade de 
questionar os “mecanismos que silenciam e/ou interditam identidades 
com base em determinantes de gênero, etnia, classe social, raça, “de-
ficiência” física ou mental, padrões linguísticos e culturais e assim por 
diante (CANEN; ARBACHE; FRANCO, 2000, p. 4). Da mesma maneira, 
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considerar as vozes de professores e gestores é reconhecer a importân-
cia de dar espaço para que esses sujeitos falem, instiguem, conduzam 
a prática educativa sob um olhar crítico e reflexivo, constituindo-se por 
meio de espaços formativos com base nos documentos que embasam 
a escola, justamente por serem construídos nela e por seus sujeitos.

A busca pela construção de espaços que acolham e que discu-
tam as dificuldades presentes na escola é uma luta diária. Enquanto 
educadores, sujeitos que pensam e repensam a escola e o processo 
de ensino e aprendizagem, temos um constante desafio para discutir 
sobre o multiculturalismo e também propor novas condições de se 
pensar a educação, a formação, as bases didáticas e curriculares, para 
que envolvam a diversidade e considerem esses aspectos nos debates 
formativos. O multiculturalismo surge como possibilidade de ampliar 
o diálogo, e a exposição permanente dos desafios que surgem no coti-
diano escolar, sem esquecer a importância de estarem alinhados com 
as políticas educacionais de formação de professores, eixo central para 
que isso aconteça.
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DIVERSIDADE, IGUALDADE,  
DIFERENÇA: QUESTÕES PARA  

A FORMAÇÃO DOCENTE

Lílian Fonseca Lima
Rosemary Lapa Oliveira

RESUMO
O presente texto apresenta o recorte de uma pesquisa de Doutorado, em 
fase inicial e sem dados empíricos, que consiste em investigar a experiência 
educativa com leitura literária em contexto de diversidade. O objetivo desta 
comunicação, é refletir sobre a importância em compreender conceitualmen-
te diversidade, igualdade e diferença de maneira a fomentar a reflexão sobre 
tais questões na formação inicial de docentes na contemporaneidade. Consi-
dera a experiência educativa como dimensão epistêmico metodológica para 
o entendimento de questões que adentram a instituição escolar brasileira, 
a exemplo da sexualidade, quando se trata da educação de crianças. É uma 
pesquisa de base qualitativa do tipo narrativa. Como dispositivo de coleta, 
será utilizado o Círculo de Leitura Literária e o corpus de análise se constituirá 
das narrativas de graduandas do curso de pedagogia. A análise do corpus se 
dará no campo da análise do discurso. Utiliza-se como embasamento teórico 
Larrosa (2019); Miskolci (2012); Bragança (2011); Passeggi (2011); Contreras 
Domingo e Pérez de Lara (2010); Souza (2007); Louro (2002) e outros.
Palavras-chave: Formação de Professores. Diversidade. Igualdade. Diferença.
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PRIMEIRAS PALAVRAS

De que maneira o debate acerca da diversidade, igualdade e di-
ferença na contemporaneidade fomenta a reflexão sobre tais questões 
na formação inicial de docentes? Uma vez que o século XXI tem nos 
apresentado uma realidade em que predomina uma crescente onda 
de retirada de direitos da população, de dificuldades econômicas, so-
ciais e educativas enlaçada de preconceitos, homofobia, racismo. No 
contexto educacional, o enfrentamento ao problema sobre a ausência 
de conhecimento sobre essas questões, requerem a procura de uma 
saída para o aprisionamento de nós mesmos causado pelo discurso 
hegemônico calcado num modelo de sociedade excludente.

Com base nessas reflexões iniciais, o presente texto apresenta 
o recorte de uma pesquisa de Doutorado, em fase inicial e sem dados 
empíricos, que consiste em investigar a experiência educativa com lei-
tura literária em contexto de diversidade. O objetivo desta comunica-
ção, é refletir sobre a importância em compreender conceitualmente 
diversidade, igualdade e diferença no sentido de fomentar a reflexão 
sobre formas de exclusão a exemplo daquelas voltadas para gênero 
e sexualidade na formação inicial de docentes. De maneira mais es-
pecífica, este texto abraçará três eixos: 1) breve abordagem sobre 
diversidade, igualdade e diferença no âmbito político e educacional; 
2) o campo da formação de professores e a pesquisa narrativa; e 3) 
a escola, como lugar de muitos embates. Transcorre nos três eixos o 
apreço às diferenças em seus mais diversos matizes, e o fio que tece 
todos eles, é a posição política no sentido de uma educação mais igua-
litária, justa e de valorização da vida.
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DIVERSIDADE, IGUALDADE, DIFERENÇA E SUAS 
FRONTEIRAS

Os anos finais do século XX consolidou de forma generalizada 
ideias conservadoras e que se encontram em ampla ascensão atual-
mente. No setor educacional as reformas tecnocratas, o ensino mer-
cadológico, professores sem autonomia cultural, violência simbólica 
e conhecimento transformado em informação, se juntam às mazelas 
que ainda nos assola mesmo decorridos 20 anos da virada do milênio e 
a despeito das possibilidades de mudança que foram ali vislumbradas 
(IMBERNÓN, 2000; GIDDENS, 1991).

Ainda que possamos ter avançado em muitas questões e con-
siderando que as transformações postas pela contemporaneidade têm 
provocado mudanças expressivas na sociedade, não passa incólume 
o questionamento sobre a tradição e a canonicidade imposta na lite-
ratura quando se trata de discutir temas relacionados a diversidade, 
sobretudo se estão relacionadas ao público infantil. Trata-se, portanto, 
de questionar a presença do discurso fundamentado na racionalidade 
hegemônica, no controle, no disciplinamento de corpos, na interpreta-
ção da realidade e em outros modos de ser e viver. Para Miskolci (2012), 
é preciso pensar sobre o contexto no qual o termo diversidade surge, em 
princípio na Europa e nos Estados Unidos, situado a partir das preocu-
pações étnicos-raciais e culturais ocorridos na década de 1980 e 1990, 
em que havia uma preocupação social muito grande, demandando por 
reflexões acadêmicas e políticas apaziguadoras e conciliatórias.

Aliado a esse contexto, a discussão pautada no âmbito teórico, 
também serviu de base para compreender o que envolve pensar diversi-
dade em termos acadêmicos e nas políticas sociais, demonstrando que a 
noção de diversidade se liga as demandas por respeito, acesso a direitos 
por aqueles que de maneira histórica não os tiveram reconhecidos em 
suas particularidades, num âmbito da universalidade, tais como os “ne-
gros, povos indígenas, homossexuais [...]” (MISKOLCI, 2012, p. 45).
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Ao tratar sobre a questão da igualdade e diferença, Joan Scott 
(2005) argumenta que indivíduos e grupos, igualdade e diferença 
não se opõem, mas são conceitos que mesmo estando em tensão, 
são interdependentes, e propõe pensa-los em termos de paradoxos, 
pois “as tensões se resolvem de formas historicamente específicas e 
necessitam ser analisadas nas suas incorporações políticas particulares 
e não como escolhas morais e éticas intemporais” (SCOTT, 2005, p. 14). 
Desse modo, a autora analisa a questão das políticas afirmativas nos 
EUA, destacando o viés da política e consequentemente do poder e das 
condições socioeconômicas, presente nessas negociações. Por isso, a 
igualdade não é a ausência ou eliminação da diferença, e reconhecê-la 
significa tomar a decisão de ignorá-la ou considerá-la, pois trata-se de 
um princípio absoluto e uma prática historicamente contingente.

Considerando essa ótica, entendemos que fatores como de-
sigualdades socioeconômicas e mais especificamente quando incide 
sobre a população considerada diversa, necessitam ser levados em 
conta na análise sobre os fios que tecem a lógica da desigualdade e da 
diversidade, fios que ultrapassam o campo educacional. Dessa forma, 
quando a luta dos movimentos sociais e demais organizações reivindi-
cam direitos e estes passam a fazer parte de políticas públicas “a dis-
cussão sobre a justiça social passa a ocupar mais espaço na produção 
teórica, na análise e na implementação das políticas públicas, entre 
elas, as educacionais” (GOMES, 2012, p. 689) a ponto de fortalecer o 
debate e incentivar o diálogo no espaço acadêmico abrindo espaço 
para pensar a formação de professores e as práticas educativas.

Entretanto, Abramowicz, Rodrigues e Cruz (2011) deixam evi-
dente os fatores que motivaram as discussões no âmbito da diversidade 
e suas interseccionalidades raça, etnia, religião, gênero, sexualidade, 
demandou um debate diferenciado em âmbito nacional e internacio-
nal, desde o período em que se iniciam suas causas. Para as autoras, 
esse conjunto de circunstâncias tem colaborado para promover no 
debate educacional contemporâneo, uma certa profusão no uso do 
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termo diversidade e/ou diferença, e, nesse contexto, uma variedade 
de concepções norteiam sua utilização.

Esse panorama tem colaborado para promover no debate edu-
cacional contemporâneo, uma certa profusão no uso do termo diversi-
dade e/ou diferença, e, nesse contexto, uma variedade de concepções 
norteiam sua utilização, demonstrando que o tema acena para uma 
disputa de correntes teóricas e na realidade social (ABRAMOWICZ; 
RODRIGUES; CRUZ, 2011).

Mas, é preciso que se tenha claro que diversidade e diferença 
não são coisas iguais, havendo distintas concepções sobre os dois 
termos. Exaltar a diversidade criadora por exemplo, corrobora para o 
silenciamento das diferenças. Conforme alertam autoras, nessa ótica, 
a diversidade assume um caráter universal sintetizando as diferenças 
e as diversidades como cultura, e nesse sentido, há o risco de a cultura 
perder sua singularidade, configurando-se como universal.

Sob o ponto de vista de Candau (2012) enquanto partícipe da 
abordagem crítica do multiculturalismo, chama atenção para o perigo 
que a polissemia dos termos igualdade e diferença representam, quan-
do se equipara igualdade à homogeneidade, sob pena de não apreciar 
as diferenças, e nessa perspectiva “as diferenças são invisibilizadas, 
negadas e silenciadas, apresentando os processos pedagógicos um 
caráter monocultural” (CANDAU, 2012, p. 51).

No entanto, articular conceitos como diversidade, diferença, 
igualdade, ao debate educacional e especificamente no âmbito da 
formação docente torna-se desafiador e necessário, e não se pode 
apenas colocá-los em termos culturais, pois corre-se o risco de tomá-la 
pela visão da tolerância, e tolerar “é muito diferente de reconhecer o 
Outro, de valorizá-lo em sua especificidade, e conviver com a diversi-
dade também não quer dizer aceitá-la” (MISKOLCI, 2012, p. 46). Pensar 
essa questão de forma crítica vem como um alerta para que não se 
corra o risco de lidar com as diferenças sob uma ótica subalterna.
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Nesse sentido, inserindo a problematização no cotidiano esco-
lar, e considerando que historicamente a escola é a instituição que foi 
mais utilizada para servir como espaço de normalização, de modela-
gem, de mentes e corpos; articular princípios para uma formação que 
vise o debate político, social e pedagógico aparece como perspectiva 
de enfrentamento e mudança da ordem hegemônica, e também de 
cada um de nós. O contexto demonstra que a temática da diversida-
de e das diferenças em suas intersecções é complexa e tensa, o que 
demanda tomá-la por várias perspectivas de análise em que adense o 
debate teórico e o político.

Refletir sobre o processo pelo qual a temática da diversidade, 
das diferenças, das identidades culturais e da igualdade se constitui 
são cruciais para a sociedade e para a educação. No Brasil, é através do 
Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) que as políticas de diver-
sidade ganham centralidade no âmbito da formação de professores e 
se inserem em propostas de ensino para a Educação Básica através de 
secretarias municipais de educação.

A EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA COMO MOTE DE 
PESQUISA

Nos movimentamos guiada pelo princípio de que a experiência 
literária pessoal possibilita movimentar o processo de pensar. Souza 
(2007) afirma que as experiências vividas ao longo da formação escolar 
e universitária corroboram para o desenvolvimento de capacidades 
fundamentais para a formação docente, pois “as implicações pessoais 
e as marcas construídas na trajetória individual/coletiva, expressas nos 
relatos escritos, revelam aprendizagens da formação e sobre a profis-
são” (SOUZA, 2007, p. 4).

Desse modo, a formação profissional se dá a partir de um de 
um processo interior que não acontece unicamente pela acumulação 
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do conhecimento, mas pela relação que cada um estabelece com ele, 
relacionando-se diretamente às experiências de cada sujeito.

Bragança (2011) demonstra que o sujeito precisa permitir-se 
ser transformado pelo conhecimento que lhe alcança; pois a formação 
é um processo individual, mas que não exclui o coletivo, à medida que 
acontece entre culturas, ideias e personalidades para além do meio 
social. Neste âmbito, diferentes demandas estão postas em torno 
do processo de construção do conhecimento dentro da profissão, 
e, dentre estas, as questões sobre diversidade e diferença; gênero e 
sexualidade, tem alcançado espaço.

Assim, considerando que as transformações postas pela 
contemporaneidade têm provocado mudanças consideráveis na 
sociedade e alcançado desdobramentos nos vários campos do co-
nhecimento, não passa incólume o questionamento sobre a tradição 
e a canonicidade imposta na literatura quando se trata de discutir 
temas considerados tabus, sobretudo se estão relacionadas ao público 
infantil. Portanto, incluir as questões citadas no debate sobre leitura 
literária na formação docente, permite adentrar por conhecimentos, 
concepções e subjetividades para a compreensão da manutenção de 
modelos hegemônicos e discriminatórios de conhecimento.

De tal modo, a discussão se faz indispensável ao campo da 
formação docente visto que, o trabalho com a literatura para infância 
constitui uma importante ação no ensino que se realiza numa trama 
discursiva, na qual professores são sujeitos em relações com outros 
(crianças, jovens, adultos, idosos).

Esse conjunto de fatores mobiliza a pesquisa de Doutorado 
iniciada em 2020, que objetiva compreender as relações entre a leitura 
literária em contexto de diversidade e suas ressonâncias na experiência 
formativa de futuros docentes. É um estudo de base qualitativa, cuja 
dimensão epistêmico metodológica se ancora na noção de experiência 
(CONTRERAS DOMINGO; PÉREZ, 2010; CONTRERAS DOMINGO, 2016; 
LARROSA 2019), em que a experiência formativa se constitui num 
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caminho pautado pela via do acontecimento. agregando uma signifi-
cativa contribuição para compreensão do fazer profissional enquanto 
imerso em uma prática cultural.

Agregando uma significativa contribuição para o desenvolvi-
mento dessa investigação, o método biográfico e o uso de narrativas 
apresentam possibilidades importantes no âmbito da formação 
docente, pois se consagram como um método importante na compo-
sição do corpus de análise, e imprime “a fluidez e a impermanência da 
experiência narrada e interpretada pela narrativa” (PASSEGGI, 2011, 
p. 148). Assim a narrativa no contexto de experiência formativa a ser 
investigada, tem como objeto empírico a experiência literária.

Utilizar como dispositivo o Círculo de Leitura Literária, inspirado 
nas ideias de Cosson (2014), servirá como meio para a escrita de nar-
rativas de experiência formativa. Tal procedimento visa problematizar 
o processo educativo das futuras professoras oferecendo elementos 
que mobilizem as construções sobre gênero e sexualidade e congre-
gam possibilidades de revelar ações, evocar imagens e potencializar 
reflexão para a construção de suas narrativas.

Assim vislumbramos a produção do conhecimento expresso 
pela narrativa, que permite o alcance de duas dimensões no âmbito 
discursivo: a primeira proporcionar vivências, nas quais a escrita 
seja garantia de voz, de autoria, de reflexão de práticas atribuição 
sentidos sobre o saber e sobre si; e a segunda engloba possibilidades 
de identificar marcas sociais e culturais presentes na construção de 
suas subjetividades.

De tal modo, o corpus da pesquisa se constituirá de narrativas de 
graduandas do curso de pedagogia, pela via da experiência nos círculos 
de leitura, o qual se caracterizará como espaço aberto para voltar o 
pensamento sobre o processo formativo que vivemos e nos acontece.
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ESCOLA: LUGAR DE DISCRIMINAÇÕES, RESISTÊNCIA E 
TRANSGRESSÕES

Enquanto sujeitos históricos, crianças, jovens e adultos que 
frequentam a escola, estão envolvidos no processo cultural no qual 
“particulares visões de mundo, de gênero, de sexualidade, de cidada-
nia entram em nossas vidas diariamente” (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 
2003, p. 57). Assim, vários elementos culturais são utilizados na socie-
dade para discutir questões da diversidade (gênero, sexualidade, raça 
etc.) dentre eles os filmes, as novelas, as propagandas e, também, os 
livros, pois disseminam informações, emitem ideias, valores e concep-
ções a respeito de determinados grupos e comunidades.

Os anos iniciais do século XXI tem nos apresentado uma reali-
dade em que predomina uma crescente onda de retirada de direitos 
da população, de dificuldades econômicas, sociais, e educativas enla-
çada de preconceitos, homofobia, racismo. O enfrentamento a esse 
panorama requer a procura de uma saída para o aprisionamento de 
nós mesmos causado pelo discurso hegemônico calcado num modelo 
de sociedade. Onde está a saída para enfrentar a situação?

Diante essa situação, se intensifica a importância de estudos com 
enfoque nas relações de gênero, principalmente no sentido de comba-
ter que este conceito seja utilizado de maneira equivocada e simplista. 
Podemos citar como exemplo de apropriação precária do conceito, o 
alerta feito por Maria Lygia Q. de Moraes referindo-se a Anthony Gid-
dens em Sociology: a brief but introduction (1986): “a utilização restrita 
e imprecisa de gênero, como sinônimo de homem e mulher” (MORAES, 
1998, p. 101), entretanto, é sabido que o autor foi aprimorando seu 
entendimento ao longo da década de 90, em que pese nem sempre esta 
categoria esteja presente em suas análises, fato que podemos observar 
na obra As Consequências da Modernidade (1991).

Felizmente numa visão ampla e contemporânea “gênero tem 
sido cada vez mais usado para referir-se a toda construção social 
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relacionada à distinção e hierarquia masculino/feminino, incluindo 
também aquelas construções que separam os corpos em machos e 
fêmeas, mas indo muito além disso” (CARVALHO, 2008, p. 92).

Isto significa que a abordagem de gênero se aplica a questões 
para além de semelhanças sexuais, e sua análise se estende às re-
lações de poder entre homens e mulheres dado que as explicações 
nesse sentido, requer uma perspectiva de interseccionalidade em que 
se articula a questões de raça/desigualdade social, idade, orientação 
sexual etc. Sob esse argumento sexo e gênero nem se opõem, nem 
se complementam, contudo abrangem um significado maior, pois “o 
gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. 
As mudanças na organização das relações sociais correspondem sem-
pre a mudanças nas representações do poder, mas a mudança não é 
unidirecional” (SCOTT, 1995, p. 86).

Há então a perspectiva deste conceito servir para uma análise 
mais ampla dos aspectos sociais que se estende a dimensão econômi-
ca e política. Nesse propósito destacam-se, por exemplo autoras como 
Linda Nicholson (2000) e Joan Scott (1995) vinculadas ao pós-estru-
turalismo, matriz que estende uma especial atenção a linguagem na 
significação das relações de poder. Como esclarece Guacira L. Louro 
(2002, p. 15):

A emergência da categoria [gênero] representou, pelo 
menos para aquelas e aqueles que investiram na radi-
calidade que ela sugeria, uma virada epistemológica. 
Ao utilizar gênero, deixava-se de fazer uma história, 
uma psicologia, ou uma literatura das mulheres, sobre 
as mulheres e passava-se a analisar a construção social 
e cultural do feminino e do masculino, atentando para 
as formas pelas quais os sujeitos se constituíam e eram 
constituídos, em meio a relações de poder. O impacto 
dessa nova categoria analítica foi tão intenso que, mais 
uma vez, motivou veementes discussões e mesmo 
algumas fraturas internas. Também as relações de gê-
nero passaram a ser compreendidas e interpretadas de 
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muitas e distintas formas, ajustando-se (a) ou interpe-
lando referenciais marxistas, psicanalíticos, lacanianos, 
foucaultianos, pós estruturalistas [...].

Direcionada pelo campo dos estudos de gênero e imbuída do 
propósito de transformação educacional, Sardenberg (2004) defen-
de uma proposta que trilha pelas bases feministas orientadas pelas 
diversas matrizes conceituais, aposta que um dos caminhos para o 
enfrentamento das desigualdades de gênero no ambiente escolar, é 
possível quando orientada por um conjunto de decisões engendradas 
por uma Pedagogia Feminista. Esta proposta ainda representa uma 
realidade a ser conquistada pela educação e ser inserida pelas práticas 
pedagógicas e curriculares. Conceitualmente a Pedagogia Feminista é 
definida como “[...] um conjunto de princípios e práticas que objetivam 
conscientizar indivíduos, tanto homens como mulheres, no tocante à 
ordem patriarcal vigente, dando-lhes instrumento para atuarem no 
sentido de superá-la e, assim, construir a equidade entre os sexos” 
(SARDENBERG, 2004, p. 2).

Tal proposta se assenta no conceito de gênero, cuja definição 
não se baseia na oposição a sexo, mas o insere num conceito social-
mente elaborado de gênero. Imaginar uma dinâmica educacional 
nessa perspectiva, significa romper com práticas homogeneizadoras 
e padronizadoras dos componentes escolares, a exemplo da leitura 
literária que seja patrocinada por livros de literatura majoritariamente 
veiculados sob a ótica dos cânones.

O ambiente acadêmico nesse cenário possui significativa rele-
vância por ser um lugar em que se agrega uma quantidade considerável 
de leitoras/es, mas também porque “se constitui num local potencial-
mente explicitador e questionador das complexas formas pelas quais 
as identidades culturais são construídas, articuladas, experienciadas, 
transgredidas e re-articuladas (sic) no âmbito do social” (FURLANI, 
2007, p. 271). Nesse horizonte é passível colocarmos em análise os 
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sentidos, as relações, as identidades e subjetividades, decorrentes das 
atividades de leitura e escrita literária em que se envolvem/envolve-
ram os sujeitos, tanto no contexto escolar quanto para além deste.

Não obstante, os novos paradigmas contemporâneos em edu-
cação postos pelas exigências sociais, estão firmados na demanda por 
uma escola justa e, nesta compreensão, é necessário que tenhamos 
professores preparados e que assumam tal compromisso (TEDESCO, 
2010 apud GATTI, 2013). A compreensão de uma escola justa (a que 
pratica justiça social) “é aquela que lida com as heterogeneidades, as 
respeita e leva a aprendizagens eficazes” (GATTI, 2013, p. 46). Trata-se, 
portanto, de uma escola que não degenera, é inclusiva e forma seus 
alunos para a vida, como cidadãos.

Discutir relações de gênero nesse contexto significa também 
discutir suas práticas e os sujeitos para redescobrir e desconstruir 
significados, e no que tange a prática de uma escola justa, pois – ainda 
que se tenha conquistado alguns avanços – constata-se violência, si-
lenciamento, invisibilidade, negação e preconceito; como a regra pela 
qual a escola tem se manifestado quanto a abrir portas para a prática 
da justiça social.

Precisamos então debater sobre a pluralidade e heterogenei-
dade do conhecimento como uma forma de desconstrução sobre a or-
dem que tradicionalmente se organizam as histórias escritas nos livros 
para infância, uma vez que o trabalho com a leitura literária constitui 
uma importante ação no ensino que se realiza numa trama discursiva, 
na qual professores são sujeitos em relações com outros (crianças, 
jovens, adultos, idosos). Incluir as questões citadas no debate sobre 
leitura literária, permite adentrar por conhecimentos, concepções e 
subjetividades para a compreensão da manutenção de modelos hege-
mônicos e discriminatórios.

Nesse sentido, a condição do ficcional não é uma exclusividade 
do texto literário, mas se estende, ultrapassa e amplia esse campo 
permitindo relativizar conceitos, por exemplo, se levarmos em consi-



454COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

deração que a realidade de alguém ou de algo é sempre construção 
partindo do real para o universo de percepções e outras possibilidades 
(SEARLE, 2002).

Assim, a linguagem literária se constitui veículo de valores, 
significados, discursos próprios de um grupo, manifestando a forma 
como se expressam e desenvolvem suas práticas afetivas, culturais, 
seus modos de ser, agir e pensar. Trata-se de perceber as relações de 
gênero e sexualidade no campo discursivo o qual entendemos enquan-
to constructo gestado pela linguagem e pela cultura.

À GUISA DE ARREMATE

Diante o exposto, não sendo ainda possível apresentar resul-
tados, este artigo objetivou debate sobre o tema em análise, e acre-
ditamos ser imprescindível que tais questões sejam consideradas haja 
visto sua importância para o entendimento de questões que adentram 
a instituição escolar brasileira a exemplo da sexualidade, quando se 
trata da educação de crianças.

Nessa perspectiva os termos em que se devem assentar a rea-
lização de uma reforma educativa, requer inseri-la num contexto que 
envolva a discussão de aspectos sociais, históricos, políticos e culturais 
que vise uma intencionalidade transformativa, e desse modo, esperan-
çosa “que corresponda à condição dos homens como seres históricos e 
à sua historicidade” (FREIRE, 1987, p. 47).

Retomo aqui o fio que tece essa meada: o apreço às diferenças 
em seus mais diversos matizes e a posição política no sentido de uma 
educação mais igualitária, justa e de valorização da vida.
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DIÁLOGOS ENTRE A INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

BÁSICA DE QUALIDADE SOCIAL

Adriane de Lima Penteado 
Ana Maria Eyng 

RESUMO
O problema de pesquisa busca elucidar se experiências vividas pelos licen-
ciandos dos cursos de formação de professores da Educação Básica, durante 
realização do Pibid, contribuem para compor perfil profissional que habilite 
o docente exercer trabalho com estudantes que dependem dele para ter 
garantido seu direito à educação de qualidade social. O objetivo é, portanto, 
identificar medidas que visem garantia de direitos sobre os traços constitu-
tivos da profissionalidade docente para efetivação da qualidade social da 
Educação Básica. A análise se apoia nos argumentos teóricos dos campos 
da política educacional, com Bowe, Ball e Gold (1992), Mainardes (2006); da 
educação de qualidade social, com Silva (2009); da profissionalidade docen-
te, com Gatti (2011), Nóvoa (2009). O enquadramento teórico da pesquisa 
situa-se na abordagem qualitativa, referencial teórico dialético, metodologia 
de análise de dados empíricos da Abordagem do Ciclo de Políticas. A pes-
quisa empírica, cujo recorte é apresentado neste trabalho, foi realizada por 
meio de questionário, com 242 integrantes do Pibid. Resultados do estudo 
evidenciaram que a garantia ao direito à educação de qualidade social está 



458COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

diretamente relacionada à necessidade de conhecimento crítico e contex-
tualizado do cotidiano escolar, ampla visão das condições sociais e políticas 
da profissão docente, valorização profissional e aplicação de estratégias 
didático-pedagógicas emancipatórias.
Palavras-chave: Educação Básica. Formação de Professores. Pibid. Qualida-
de Social.

A Educação Básica no Brasil, apesar de ter sido alvo de políticas 
públicas nas últimas décadas, ainda não conseguiu cumprir as metas de 
educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. Legalmente, a 
preocupação com a “educação para todos” teve início na Constituição 
federal de 1988, conhecida como constituição cidadã, ao mencionar, no 
parágrafo 3º do artigo 212 da emenda constitucional nº 59:

A distribuição dos recursos públicos assegurará priori-
dade ao atendimento das necessidades do ensino obri-
gatório, no que se refere a universalização, garantia de 
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação (BRASIL, 2009b).

As determinações para a educação, dispostas na constituição 
federal foram incorporadas à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Ldben), Lei nº 9.394/96 e regulamentadas em pareceres e 
resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE). Tais preceitos 
legais foram estudados sob amparo de referencial teórico de pesqui-
sadores do campo das políticas públicas, formação de professores e 
educação de qualidade social, para elaboração de tese de Doutorado 
no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

O recorte do trabalho apresentado neste artigo traz como pro-
blema que orienta a análise da questão: As experiências vividas pelos 
licenciandos dos cursos de formação de professores da Educação Básica, 
durante a realização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Docência (Pibid), contribuem para compor perfil profissional que habilite 
ao docente exercer trabalho com estudantes que dependem dele para 
ter garantido seu direito à educação de qualidade social? O objetivo do 
trabalho é, portanto, identificar medidas que visem garantia de direitos, 
a partir das percepções de docentes e licenciandos, sobre os traços 
constitutivos da profissionalidade docente para efetivação da qualidade 
social da Educação Básica. A análise da questão se apoia, prioritaria-
mente, nos argumentos teóricos dos campos da política educacional, 
nos estudos de Bowe, Ball, Gold (1992), Mainardes (2006); da educação 
de qualidade social, nos estudos de Silva (2009); da profissionalidade 
docente, nos estudos de Gatti (2011), Nóvoa (2009).

A tese, que tem o Pibid como objeto de estudo menciona que:

A partir das novas determinações legais, que incluíram 
os termos universalização e equidade entre seus precei-
tos, passou-se a se falar também – além dos padrões de 
desempenho escolar que afere a qualidade por meio de 
resultados quantitativos em avaliações de larga escala 
– de qualidade social, com admissão do estudante e da 
aprendizagem na centralidade da escola e com todos os 
pressupostos voltados a esse entendimento. Dessa for-
ma, a educação passou a requerer a presença de novos 
princípios orientadores da formação docente, conside-
rando, entre outros aspectos, a definição de indicadores 
de qualidade social da educação escolar (PENTEADO, 
2015, p. 14).

A educação de qualidade social, para que seja efetivada na 
Educação Básica deve admitir a profissionalidade docente como um 
“atributo caracterizador do sujeito profissional inserido num contexto 
mediado pelas condições sócio-histórica, econômica e políticas da-
tadas e localizadas” (ALVES; ANDRÉ, 2014, p. 359). Neste sentido, o 
processo atual, no qual estão inseridos os licenciados para atuar na 
Educação Básica não vivenciam, de forma plena, um currículo que 
permita desenvolver um trabalho necessário para colaborar com os 
índices de educação de qualidade social. Para Gatti (2011):
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[...] o problema da formação do(a) licenciado(a) como 
profissional professor(a) se acha descurado de sua quali-
dade na direção do perfil de profissional com condições 
mínimas de adentrar em uma escola em que crianças e 
jovens em desenvolvimento dependem de seu trabalho 
para chegar à cidadania plena (GATTI, 2011, p. 117).

As disposições para ser um professor com o perfil mencionado 
por Gatti, são construídas ao longo da formação, com a relação entre 
teoria e prática, uma vez que profissionalidade docente é um conceito 
está em permanente elaboração “devendo ser analisado em função do 
momento histórico concreto e da realidade social que o conhecimento 
pretende legitimar; em suma, tem de ser contextualizado” (GIMENO 
SACRISTÁN, 1999, p. 65).

Por sua vez, Gatti, elabora o conceito de profissionalidade, 
como sendo:

o conjunto das características de uma profissão que 
enfeixam a racionalização dos conhecimentos e habi-
lidades necessárias ao exercício profissional, e que a 
profissionalização de professores implica a obtenção de 
um espaço autônomo, próprio à sua profissionalidade, 
com valor claramente reconhecido pela sociedade (GAT-
TI, 2011, p. 206).

Em seus estudos, Morgado (2005, p. 26) define a profissionali-
dade docente como sendo “o que é específico na ação docente, isto é, 
o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 
valores que constituem a especificidade de ser professor”.

Tanto Alves, André, Gatti, Gimeno Sácristan, quanto Morgado 
ao se posicionarem sobre a profissionalidade docente mencionam os 
contextos nos quais a formação docente ocorre. Esses posicionamen-
tos coincidem com a ideia de Freire, sobre profissionalidade, na qual: 
“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro ho-
ras da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. 
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A gente se faz educador, a gente se forma educador, permanentemen-
te, na prática e na reflexão sobre a prática (FREIRE, 1991, p. 58). Ou 
seja, a formação docente, para que ocorra efetivamente requer tempo 
e espaço intencionais, que não podem ser confundidas com medidas 
aligeiradas para suprir demandas.

Algumas críticas às ações e políticas de formação de professores 
são estabelecidas por Nóvoa: “É preciso romper com a lógica estatal da 
educação e com a imagem profissionalizada das escolas [...]” (NÓVOA, 
2009, p. 6). Ao mesmo tempo, ele apresenta três medidas que podem 
vistas no quadro 1, para “dar coerência aos propósitos, materializando 
na prática o consenso que vem elaborando em torno da aprendizagem 
docente e do desenvolvimento profissional” (NÓVOA, 2009, p. 6).

MEDIDAS AÇÕES

1ª- Passar a formação de 
professores para dentro 
da profissão.

Os professores devem ter um lugar predominante na 
formação de seus colegas, equivalente à residência 
médica.

2ª- Promover novos 
modos de organização 
da profissão.

Desvincular-se das tradições individualistas e 
rígidas regulações externas, além da alteração 
das condições existentes nas escolas e as políticas 
públicas em relação aos professores.

3ª- Reforçar a dimensão 
pessoal e a presença 
pública dos professores.

Construir um conhecimento pessoal no interior do 
conhecimento profissional e captar os sentidos da 
profissão. Comunicar com a sociedade é também 
responder perante a sociedade.

Quadro 1 – Medidas para a construção da formação docente. 
Fonte: Elaborado a partir de Nóvoa (2009, p. 7-9).

De maneira geral, para além do campo educacional, o proces-
so que define como as situações ocorrem na sociedade são movidos 
por uma luta de forças entre interesses de quem, por um lado, quer 
que a situação ocorra e, por outro lado, por quem tem condições de 
operacionalizar a situação. Desse modo, a sociedade é movida pela 
política. Para Bowe, Ball e Gold (1992): “O processo político é um 
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ciclo contínuo formado pela política proposta, pela política de fato e 
pela política em uso”.

As medidas adotadas e implementadas no campo da política 
educacional, com inspiração de política neoliberal, têm atendido ideais 
de competividade e rankings, alimentados pela necessidade de resul-
tados imediatos, nos quais apenas os bons e melhores tem destaque e 
permanecem. Para Estevão (2019, p. 225):

O conceito de equidade tende a apresentar-se, em de-
terminados contextos e tradições, como mais vinculado 
à produtividade económica e à contribuição individual, 
pelo que se exige, desde logo, vigilância crítica relativa-
mente ao seu uso. Isto significa que, no actual contexto 
de invasão da ideologia de mercado, a equidade (tal 
como a problemática da inclusão, por exemplo) não tem 
sido vista como indiferente à tensão entre a agenda de-
mocrática e a agenda neoliberal, sabendo-se que neste 
confronto, a questão das desigualdades, por exemplo, 
tenda a ser esquecida a favor de outras problemáticas 
(ESTEVÃO, 2019, p. 225).

A outra via, em contraponto à educação com ideais mercan-
tilistas, é “[...] comprometida com a formação do aluno com vistas à 
emancipação humana e social; visa formar cidadãos capazes de cons-
truir uma sociedade baseada nos princípios da justiça social, igualdade 
e democracia” (BELLONI, 2003, p. 232). Para a autora, o modelo, que 
recebe o nome de Qualidade Social da Educação, se manifesta nas 
três dimensões: acesso à educação, permanência no sistema ou em 
atividades educacionais e sucesso nos resultados da aprendizagem.

Para Silva (2009, p. 225), a qualidade social da Educação Básica:

• atende a um conjunto de elementos e dimensões 
socioeconômicas e culturais que circundam o modo 
de vida e as expectativas das famílias e dos alunos 
em relação à educação;



463COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

• busca compreender as políticas governamentais, 
projetos sociais e ambientais em seu sentido políti-
co, voltados para o bem comum;

• luta pelo financiamento adequado, pelo reconheci-
mento social e pela valorização dos trabalhadores 
da educação;

• transforma todos os espaços físicos em lugar de 
aprendizagem significativa e experiências efetiva-
mente democráticas (SILVA, 2009, p. 225).

Este trabalho, que traz como problema de investigação as 
experiências vividas pelos licenciandos dos cursos de formação de 
professores da Educação Básica, durante a realização do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), contribuem para 
compor perfil profissional que habilite ao docente exercer trabalho 
com estudantes que dependem dele para ter garantido seu direito à 
educação de qualidade social? – possui procedimentos metodológicos 
que incluem pesquisa de concepção crítica, abordagem qualitativa e 
emprega a metodologia de análise de dados empíricos da Abordagem 
do Ciclo de Políticas, de Bowe, Ball e Gold.

A pesquisa empírica, cujo recorte apresentado neste trabalho 
subsidia o alcance do objetivo, foi realizada por meio de questionários 
em aplicação web, com 242 membros, entre professores e alunos, 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e 
concluída com a tese de Doutorado no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da PUCPR.

As categorias escolhidas para dispor os dados sobre as per-
cepções dos participantes da pesquisa sobre a qualidade da Educação 
Básica foram elaboradas a partir das “Aproximações e dimensões 
sinalizadoras da qualidade social da educação” contidas no artigo inti-
tulado Qualidade social da educação pública: algumas aproximações, 
de Maria Abádia Silva, publicado nos Cadernos Cedes (2009).

Para Silva (2009, p. 224), “os determinantes externos que con-
tribuem para a referência da qualidade da educação escolar” e que 
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formaram as categorias de análise desta pesquisa foram: fatores socio-
econômicos, fatores socioculturais, financiamento público adequado, 
compromisso dos gestores centrais, fatores que ocorrem no interior 
das escolas.

Nesta pesquisa, o texto das políticas de formação de profes-
sores é colocado em prática com a efetivação do Pibid nas escolas de 
Educação Básica e instituições de Educação Superior. A maneira como 
o texto é entendido e aplicado no cotidiano das escolas caracteriza 
a escola como lócus de formação do futuro professor que tem, na 
análise de Bourdieu (2014), por um lado uma grande evidência do 
protagonismo docente e por outro, a passividade do estudante.

A abordagem do Ciclo de Políticas, utilizada como metodologia 
de análise de dados empíricos defende que profissionais da educação 
exercem um importante papel na interpretação e entendimento crítico 
das políticas, quando não assumem o papel de meros transmissores 
do que está escrito, pois elas são firmadas nos contextos sociais.

Para Bowe, Ball e Gold (1992) o processo político é descrito em 
contextos e cada contexto consiste em uma série de arenas de ação, 
alguns públicos e alguns privados. Segundo os autores, são previstos 
cinco contextos políticos que formam um ciclo: Influência, Produção 
de Texto, Prática, Resultados e Estratégia Política.

No quadro 2 estão apresentados os resultados de pesquisa, 
empírica e documental, extraídos das categorias analisadas dentro 
de cada contexto. A primeira coluna refere-se ao nome do contexto 
atribuído por Bowe, Ball e Gold (1992), a segunda coluna diz respeito 
ao local onde as políticas são manifestadas e o que elas representam, 
e, a terceira coluna refere-se às incidências de respostas que cada 
contexto teve na pesquisa, de acordo com o agrupamento extraídos 
das categorias.
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CONTEXTO MANIFESTAÇÃO
INCIDÊNCIA DE CADA CONTEXTO 

NA PESQUISA

INFLUÊNCIA
Onde as políticas são 
iniciadas e os discursos 
políticos são produzidos

Modelo neoliberal, mercantilização 
da Educação baseada em rankings 
e universalização do ensino básico, 
política de cotas e programas de 
incentivo ao estudante.

PRODUÇÃO 
DE TEXTO

Os textos políticos 
representam a política 
sob forma de textos 
legais oficiais e textos 
políticos, comentários 
formais ou informais 
sobre os textos oficiais, 
pronunciamentos 
oficiais, vídeos etc.
São o resultado de 
disputas e acordos

1996: Homologada a Ldben. 2009: 
Instituída a Política Nacional para 
a Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica,  
dando possiblidade  ao Pibid e 
Parfor.
2013: Aprovado o Regulamento do 
Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid).
2014: Aprovada a Lei do Plano 
Nacional de Educação (2014-2024).
2015: Homologadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial e Continuada 
dos Profissionais do Magistério da 
Educação Básica.
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CONTEXTO MANIFESTAÇÃO
INCIDÊNCIA DE CADA CONTEXTO 

NA PESQUISA

PRÁTICA

Onde a política está 
sujeita à interpretação 
e recriação e onde a 
política produz efeitos 
e consequências que 
podem representar 
mudanças e 
transformações 
significativas na política 
original

Dificuldades na implementação e 
de recursos físicos, financeiros e 
humanos das escolas públicas.
Falta de autonomia no 
desenvolvimento das aulas e 
avaliação.
Falta de interesse dos alunos. Falta 
de recursos e investimentos. Falta 
de segurança.
Falta de tempo para estudar e 
pesquisar.
Violência e indisciplina de alunos, 
sem que algo seja feito.
A profissionalidade docente 
para a qualidade social requer 
diálogo entre teoria e prática, 
em que o conhecimento seja 
intencionalmente promovido 
como forma de ensino, convivência 
e suporte profissional entre 
professores mais experientes e 
iniciantes.
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CONTEXTO MANIFESTAÇÃO
INCIDÊNCIA DE CADA CONTEXTO 

NA PESQUISA

RESULTADOS

Preocupa-se com 
questões de justiça, 
igualdade e liberdade 
individual.
As políticas têm efeitos, 
em vez de resultados e 
deveriam ser analisadas 
em termos do seu 
impacto e das interações 
com desigualdades 
existentes

Formação contínua, atualização. 
Formação específica na área.
Gostar de crianças e adolescentes. 
Habilidades de pesquisa e 
inovação.
Modificação da realidade de 
pessoas, fazendo a diferença na 
vida dos alunos.
Necessidade contínua de aprender, 
acreditar na educação como uma 
via de formação e transformação 
do ser humano.
Participação nas lutas pela 
melhoria da qualidade da Educação 
Básica.
Resiliência.
Valorização, relação positiva com 
os alunos, desafios.
Ver cada aluno com suas 
diferenças.

ESTRATÉGIA 
POLÍTICA

Envolve a identificação 
de um conjunto de 
atividades sociais 
políticas necessárias 
para lidar com as 
desigualdades criadas 
ou reproduzidas pela 
política

Conhecimento crítico e 
contextualizado do cotidiano 
escolar.
Ampla visão das condições 
sociais e políticas da profissão 
docente. Valorização profissional, 
fortalecimento do papel social do 
professor.
Aplicação de estratégias didático-
pedagógicas emancipatórias.

Quadro 2 – Resultados de pesquisa relacionados aos Contextos do Ciclo de Políticas. 
Fonte: Elaboração própria (2021).
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Em síntese, a partir das percepções dos participantes da pes-
quisa, foi evidenciada total concordância ao posicionamento de Gime-
no Sacristán (1999, p. 77), ou seja, a profissionalidade manifesta-se 
“através de uma grande diversidade de funções (ensinar, orientar o 
estudo, ajudar individualmente os alunos, regular as relações, preparar 
materiais, saber avaliar, organizar espaços e atividades, etc.)”.

Os dados empíricos sustentaram, dessa forma que, a compre-
ensão sobre profissionalidade docente de Gimeno Sacristán, na qual 
“o conceito está em permanente elaboração, devendo ser analisado 
em função do momento histórico concreto e da realidade social que o 
conhecimento pretende legitimar; em suma, tem de ser contextualiza-
do” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 65).

Ao responder ao problema da investigação, conclui-se que as 
experiências vividas pelos licenciandos dos cursos de formação de 
professores da Educação Básica, durante a realização do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), contribuem, com 
algumas medidas, mas não são suficientes, para compor perfil profis-
sional que habilite ao docente exercer trabalho com estudantes que 
dependem dele para ter garantido seu direito à educação de qualidade 
social, uma vez as escolas públicas, a maioria com estrutura precária, 
não dispõem de condições que possibilitem criação de experiências 
metodológicas, tecnológicas e inovadoras, tampouco a distribuição 
de carga horária do professor na Educação Básica permite trabalho 
interdisciplinar. O contato do bolsista de iniciação à docência com essa 
realidade pode afastá-lo, ao invés de aproximá-lo da profissão docente.

Por outro lado, o objetivo de pesquisa que tencionava “identifi-
car medidas que visem garantia de direitos sobre os traços constitutivos 
da profissionalidade docente para efetivação da qualidade social da 
educação básica” permitiu identificar, no contexto da estratégia política, 
medidas de conhecimento crítico e contextualizado do cotidiano esco-
lar, ampla visão das condições sociais e políticas da profissão docente, 
valorização profissional, fortalecimento do papel social do professor e 
aplicação de estratégias didático-pedagógicas emancipatórias.
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RESUMO
A pesquisa, em andamento, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) é desenvolvida pelo grupo de pesquisa 
Formação de Professores e Tecnologias Educacionais/Forprotec/CNPq que, 
atualmente, se reúne no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro 
(Iserj), mantido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica. Partimos de 1932, 
quando Anísio Teixeira criou as escolas-laboratórios, no Estado do Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal na época, para formar professores na experimentação 
pedagógica concebida em bases científicas. Apoiadas em autores como Cunha 
(2006), Nóvoa (2020), dentre outros, nosso objetivo é estudar as orientações 
de natureza política, epistemológica e pragmática das políticas de formação 
de professores na Educação Básica. Metodologicamente, utilizamos a pesquisa 
bibliográfica e documental do Centro de Memória da Educação Brasileira, pela 
memoração do patrimônio institucional do Iserj já que dotado de documentos 
oficiais textuais, didáticos e iconográficos. Concluímos que o pensamento pe-
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dagógico anisiano pode, na atualidade, servir de inspiração para criar na escola 
brasileira experimentos pedagógicos cotidianos voltados para ressignificar, 
continuamente, os processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica 
e, principalmente, para ressignificar as políticas de formação de professores.
Palavras-chave: Políticas de Formação de Professores. Práticas Pedagógicas na 
Educação Básica. Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro Anísio Teixeira. 

INTRODUÇÃO

A pesquisa, em andamento, financiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) é desenvol-
vida pelo grupo de pesquisa Formação de Professores e Tecnologias 
Educacionais/Forprotec/CNPq que, atualmente, se reúne no Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), mantido pela Fundação 
de Apoio à Escola Técnica. A pesquisa contempla os estudos no campo 
da Didática, especificamente, quanto às políticas de formação de pro-
fessores e os processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica. 
Desenvolve-se a partir de duas perspectivas. Dois subprojetos, a saber: 
(1) Investigar o projeto pedagógico de Anísio Teixeira (1900-1971) com 
a implementação no ano de 1932 das escolas-laboratórios; (2) Estudar 
a implementação do Rádio e Televisão, a partir da década de 1970, 
como instrumentos de Teleducação que se insere nas atividades no 
Instituto de Educação.

Especificamente, a primeira perspectiva da pesquisa represen-
tada no subprojeto 1 trata do pensamento pedagógico de Anísio Tei-
xeira (1900-1971), no âmbito das políticas de formação de professores, 
em que ao criar as escolas laboratórios, (também denominadas de es-
colas experimentais ou escolas de demonstração), abre espaço para os 
estudos sobre a prática educacional ali desenvolvida. Nossa a intenção 
é investigar também se a proposta pedagógica das escolas laboratórios 
contemplava o uso das tecnologias nas perspectivas curriculares.
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No que se refere ao subprojeto 2, apoiadas em autores como 
Assunção (1970), Belloni (2003), Britto (1981), dentre outros, buscamos 
investigar a implementação do Rádio e Televisão, a partir da década de 
1970, como instrumentos de Teleducação inseridas nas atividades no 
Instituto de Educação. Buscamos historicizar as concepções pedagógi-
cas alinhadas ao uso dos recursos tecnológicos e as práticas escolares 
que dela resultam.

Em comum, nos subprojetos estão os elementos centrais do 
pensamento de Anísio Teixeira no que se refere ao campo da Educa-
ção, em especial, sobre a formação de professores. Especificamente, o 
presente texto, dentro de seus limites, é uma parte da pesquisa basea-
da na primeira perspectiva representada no subprojeto 1 que trata do 
pensamento pedagógico de Anísio Teixeira (1900-1971), no âmbito das 
políticas de formação de professores.

O lócus de pesquisa é o Instituto Superior de Educação do Rio 
de Janeiro (Iserj), historicamente, voltado para formação de professo-
res. Levamos em conta as seguintes questões orientadoras:

1. Como caracterizar a organização pedagógica das escolas 
laboratórios de Anísio Teixeira?

2. Qual é a orientação de natureza política, epistemológica 
e pragmática das políticas de formação de professores na 
perspectiva de Anísio Teixeira?

3. Que reflexões se poderão elaborar relativamente aos pro-
cessos de ensino e aprendizagem nas escolas laboratórios 
de Anísio Teixeira?

A pesquisa, em andamento, ganha uma importância crescente 
ao evidenciar uma ressignificação do debate em torno do processo de 
ensino e aprendizagem na Educação Básica. E, muito especialmente, 
um repensar em torno das políticas de formação de professores 
considerando que, a escola atual, em atendimento ao ensino remoto 
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no contexto pandêmico de covid-19 necessita revigorar métodos e 
perspectivas para delinear novas práticas docentes.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS ESCOLAS 
LABORATÓRIOS DE ANÍSIO TEIXEIRA

Anísio Teixeira, em seu livro Educação não é Privilégio, publicado 
no ano de 1957 e tendo sua 7ª edição em 2007, assinala que as deno-
minações de escolas experimentais, escolas laboratórios ou escolas de 
demonstração são utilizadas para nomear os centros de estudos para 
implementação de métodos de ensino experimentais. A base científica 
é a orientação do que o autor nomeia de escolas-laboratórios.

Com base nesta formulação, optamos por utilizar uma das 
expressões, nesse caso, escolas laboratórios por entender que os pres-
supostos teóricos e princípios de atuação anisiano não se alteram em 
sua experimentação sobre as suas concepções de educação. Em nossa 
concepção, trata-se somente de optar por uma dessas expressões já 
que os sentidos e significados, quando aplicados em contextos especí-
ficos, permanecem inalterados.

Os pressupostos teóricos e princípios de atuação das escolas 
laboratórios no âmbito da Reforma Anísio Teixeira (1930-1935) estão 
fundamentados no movimento de racionalização do sistema público 
de ensino. Anísio Teixeira como signatário do Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, realizado em 1932, defendia a escola pública, gra-
tuita, laica e universal. Em linhas gerais, reconhecia a necessidade da 
reforma moral e social através da educação e chamava a atenção para 
novas formas modernas e cientificamente previsíveis de aprender.

Autores como Xavier e Pinheiro (2016), Santos (2016) reco-
nhecem como escolas laboratórios, localizadas na Cidade do Rio de 
Janeiro, a Escola Bárbara Otoni, a Escola Manuel Bonfim e as Escolas 
Argentina, Estados Unidos e México. Também o Instituto de Educação 
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do Rio de Janeiro (caracterizado, a seguir) pode ser incluído neste rol. 
Os segmentos de ensino do Instituto, nas palavras de Anísio Teixeira 
funcionavam “como laboratórios para demonstração (ensino modelo), 
para experimentação (ensino de novos métodos) e para prática de 
ensino (classes de aplicação)” (TEIXEIRA, 1969, p. 250).

É certo que, para nós, a historiografia do Instituto de Educação 
do Rio de Janeiro revela uma experiência de excelência ao compartilhar 
no mesmo local uma escola de formação de professores, um colégio de 
aplicação e, mais recentemente, um local de formação de especialistas 
em gestores educacionais em nível de Pós-Graduação lato sensu.

Anísio Teixeira criou as Escolas Laboratórios com o “propósito 
de ensaiar integralmente um novo método” e como possibilidade 
“experimental dos professores que examinam, ensaiam, verificam os 
resultados e estão sempre prontos a suspender os julgamentos, a ree-
xaminar o problema e a estudar e reestudar continuamente os proces-
sos de ensino e de educação” (TEIXEIRA, 1930, p. 203). De fato, Anísio 
Teixeira, “praticava a reflexão pela ação, construindo, na prática, toda 
uma filosofia que deixou profundas marcas e grandes contribuições 
para a civilização, em todos os postos ocupados na área de educação” 
(TEIXEIRA, 1930, p. 203). O pensamento educacional anisiano com a 
criação das escolas laboratórios visava à promoção de estudos, expe-
rimentos pedagógicos e pesquisas para que os professores elevassem 
seu estatuto profissional e adquirissem conhecimentos científicos.

OBJETIVOS

Os objetivos que orientam a pesquisa e que perpassam pelo 
subprojeto 1 são:
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i. (Caracterizar os estudos no campo da Didática, especi-
ficamente, nos processos de ensino e aprendizagem na 
Educação Básica;

ii. Identificar os pressupostos teóricos e princípios de atuação 
das escolas laboratórios no âmbito da Reforma Anísio Tei-
xeira (1930-1935);

iii. Resgatar a construção histórica de formação de professores 
no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, a fim 
de obter subsídios para analisar o contexto atual.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade de investigação possibilita ao pesquisador desen-
volver capacidades de análises e sínteses para apropriar-se de compe-
tências reflexivas-críticas e de mediação de conhecimentos sobre os 
conceitos de educação, formação, cultura, pedagogia, processo edu-
cativo, saber educativo, dentre outros, a partir de um enquadramento 
epistemológico. Nesse sentido, a pesquisa tem sido considerada como 
atividade central no campo educacional, seja para a produção de novos 
conhecimentos e de novas interpretações, seja como requisito básico 
para o exercício da docência desenvolvida nos cursos de formação de 
professores (BORBA; VALDEMARIN, 2010, s.p.).

Nesta investigação, a metodologia de coleta e análise dos dados 
identifica-se com a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, a 
partir de análise bibliográfica e documental. Os estudos qualitativos 
requerem que o pesquisador, durante o processo, seja sensível às 
dimensões sociais e teóricas envolvidas, e que seja capaz de ir inter-
pretando os dados que emergem do estudo.

Para Glesne e Peshkin (1992) o local deste estudo caracteriza-se 
como fundo de quintal por envolver o estudo da própria organização 
das pesquisadoras. Embora a coleta de dados, nesse caso, possa ser 
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fácil, os problemas criados pelo relato de dados podem ser compro-
metidos. Portanto, a intenção é empregar múltiplas estratégias de vali-
dade para garantir a exatidão dos resultados. As estratégias seriam: a) 
Esclarecimento do viés que o pesquisador traz para o estudo de forma 
a criar uma narrativa aberta e reflexiva; b) Divulgação das informações 
negativas ou discrepantes as quais se opõem aos temas, ou seja, 
discutir informações contrárias aumenta a credibilidade de um relato; 
c) Utilização da revisão por pares (peer debriefing) para aumentar a 
precisão do relato (CRESWELL, 2010, s.p.).

A pesquisa, na processologia de investigação, tem sido orienta-
da por tarefas de caracterização, a saber, (a) Descrição dos fatos; (b) A 
categorização dos indicadores; (c) Identificação de variáveis de análise. 
Como estratégia utilizamos o estudo de caso como aquele que tem o 
ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 
instrumento-chave; o significado como de importância vital; a preocu-
pação com o processo da investigação maior do que com o produto; 
a investigação dos dados descritiva e sua análise indutiva (TRIVIÑOS, 
1987; MINAYO, 1998; BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para Tesch (1990), a 
análise de dados de um estudo de caso pode ser de três tipos:

(i) A interpretativa que visa analisar ao pormenor todos os 
dados recolhidos com a finalidade de organizá-los e classificá-los em 
categorias que possam explorar e explicar o fenômeno em estudo; 
(ii) A estrutural, que analisa dados com a finalidade de se encontrar 
padrões que possam clarificar e/ou explicar a situação em estudo; 
e (iii) A reflexiva que visa, na sua essência, interpretar ou avaliar o 
fenômeno a ser estudado, quase sempre por julgamento ou intuição 
do investigador.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

A compreensão sociológica desta pesquisa pressupõe a 
contextualização histórica, social e política da criação do Instituto de 
Educação que, nas palavras de Anísio Teixeira (1997), representa um 
centro de documentação e pesquisa para a formação de uma cultura 
pedagógica nacional.

O Instituto tem origem na primeira Escola Normal criada no 
Estado do Rio de Janeiro com o nome de Escola Normal da Corte. Foi 
inaugurada em 5 de abril de 1880 e passou a funcionar no Imperial Co-
légio Pedro II. Em 1888, a Escola Normal da Corte viu-se transferida para 
o Largo de São Francisco e, no mesmo ano, para o prédio da atual Escola 
Rivadavia Corrêa, onde permaneceu até 1914. A seguir foi transferida 
para a Escola Pedro Varela, na rua Joaquim Palhares, demolida há alguns 
anos devido às obras para a construção da estação Estácio do Metrô. 
Durante a administração do prefeito Prado Júnior (1926-1930), no Dis-
trito Federal, foi construída a nova Escola Normal, em uma grande área 
existente na rua Mariz e Barros, próximo à Praça da Bandeira.

O novo prédio foi inaugurado em 1930. Em 1932, sendo Anísio 
Teixeira o Diretor-Geral do Departamento de Educação do Distrito Fede-
ral, obteve do então prefeito Pedro Ernesto, através do Decreto 3.810, 
de 19 de março de 1932 a transformação da antiga Escola Normal em 
Instituto de Educação, abrangendo todos os graus de ensino, desde o 
pré-escolar até o superior, tendo como objetivo prioritário a melhoria da 
qualidade de formação do magistério primário (SANTOS, 2000).

Avançando no tempo, o Instituto de Educação do Estado do Rio 
de Janeiro esteve ligado até o ano de 1997 à Seeduc-RJ, entretanto, a 
partir do Decreto nº 23482/1997 passou a fazer parte da Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (Sect-RJ) e, no 
ano seguinte, transformou-se no Instituto Superior de Educação do Rio 
de Janeiro (Iserj), através do Decreto nº 24.338/1998 (SANTOS, 2000). 
Com essas mudanças a instituição passou a se vincular a uma mante-
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nedora denominada Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do 
Rio de Janeiro.

A implantação das escolas laboratórios no âmbito da Reforma 
de Anísio Teixeira no Distrito Federal (1931-1935) foi pautada no prag-
matismo do filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952). Os es-
tudos de Libânia Nacif Xavier e José Gledison Rocha Pinheiro (2016) que 
revelam as apropriações do pensamento de Dewey nas escolas labora-
tórios, cuja organização das práticas educacionais está fundamentada 
na relação indissociável entre vida, experiência e aprendizagem. Para 
os autores, Anísio Teixeira propôs “apoiado em Dewey, que a educação 
fosse um permanente processo de reelaboração da experiência vivida 
espontaneamente” (XAVIER; PINHEIRO, 2016, p. 189).

As concepções de ensino reveladas por Anísio Spínola Teixeira 
(1900-1971), nascido em Caetité, sertão da Bahia, em 12 de julho de 
1900, resultam de suas experiências em diversos sistemas escolares:

Anísio Teixeira iniciou-se na vida pública em 1924, quan-
do recebeu o convite do governador da Bahia, Francisco 
Marques de Góes Calmon, para ocupar o cargo de Inspe-
tor Geral de Ensino. Teve, nessa ocasião, a oportunidade 
de realizar a reforma da instrução pública nesse estado, 
durante os anos de 1924 a 1929. Nesse período, realiza 
uma viagem à Europa (1925) e duas viagens aos Estados 
Unidos (uma em 1927 e outra em meados do ano de 
1928). [...] Nos Estados Unidos trava contato com a obra 
do filósofo americano John Dewey que marcou decisiva-
mente sua trajetória intelectual. [...] em 1928, é nome-
ado como docente da Escola Normal de Salvador para 
lecionar Filosofia e História da Educação. [...] em 1931, 
assume, a convite do prefeito Pedro Ernesto Batista, a 
Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal. Nesse 
cargo teve a oportunidade de conduzir importante refor-
ma da instrução pública que o projetou nacionalmente e 
que atingiu desde a escola primária, à escola secundária 
e ao ensino de adultos, culminando com a criação de 
uma universidade municipal, a Universidade do Distrito 
Federal (NUNES, 2000a, p. 11).
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Um dos aspectos centrais das Escolas Laboratórios é a sua “[...] 
função integrativa e renovadora da cultura [...]” (TEIXEIRA, 1956, p. 
52), com uma nova organização do currículo e, em certa medida, com-
prometida com a formação para o trabalho. Isto porque, para o autor o 
“sistema escolar brasileiro é um sistema artificial de ensino, desligado 
da realidade e da cultura ambiente” (TEIXEIRA, 1956, p. 76).

Queremos destacar o pensamento pedagógico de Anísio 
Teixeira, no que se refere à formação dos professores para atuarem 
nas escolas laboratórios com suas diretrizes oriundas do movimento 
escolanovista que, em oposição à concepção da pedagogia tradicional, 
dava ênfase ao lema aprender a aprender. As Escolas Laboratórios 
valorizavam as experiências culturais, a jornada ampliada do tempo 
escolar, uma nova concepção pedagógica e uma nova arquitetura 
escolar (NUNES, 2000a).

Na concepção anisiana era necessário “preparar todo um staff 
de educadores, capazes de conhecer a arte tradicional do ensino e 
renová-la por meio de estudos científicos, reconstruindo essa arte 
para lhe dar uma progressiva base científica” (TEIXEIRA, 1958, p. 3). É 
possível afirmar que as práticas docentes nestas escolas priorizavam a 
necessidade de o aluno continuar aprendendo sempre, num processo 
de educação permanente.

Anísio Teixeira discutia a tensão entre os modelos pedagógicos 
que têm em comum a despreocupação com o papel ativo do aluno na 
aprendizagem, em que os alunos são “objetos” de aprendizagens, e os 
professores, em seus cursos de formação, sendo “treinados” para essa 
perspectiva. Neste quadro de referência, espera-se, na ótica anisiana, 
que as políticas de formação de professores revertam esse contexto 
pedagógico, contribuindo não só para formar docentes mediadores, 
facilitadores e orientadores das ações do aluno, como para fomentar 
o desenvolvimento de estratégias de auto regulação dos alunos. To-
mamos o conceito de auto regulação cunhado por Silva e Sá (2003) 
como uma ação individual de cada sujeito que aprende e que lhe per-
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mite conduzir seu próprio processo de aprendizagem. Assim, são essas 
formulações que constituem um referente para a implantação das 
escolas laboratórios em território brasileiro, sendo uma das condições 
necessárias para que o aluno e o professor possam desempenhar um 
papel fundamental em todo o processo de ensino e aprendizagem, a 
partir de suas experiências e metas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desejos de renovação no projeto anisiano estiveram 
voltados para uma nova competência escolar, influen-
ciada pela pedagogia escolanovista em detrimento da 
pedagogia tradicional. Para se tornar realidade, foram 
necessárias mudanças no espaço físico e na arquitetura 
escolar, maior interação entre o currículo e o processo 
de ensino-aprendizagem, incremento da capacitação e 
formação de docentes, aquisição de equipamentos e um 
sistema administrativo que desse conta de dinamizar 
tudo isso (MOREL, 2016, p. 184, grifos nossos).

Morel (2016) na tese intitulada A Educação do corpo no projeto 
anisiano de Educação analisa o pensamento pedagógico de Anísio 
Teixeira com o propósito de compreender a ideia de uma educação 
ampliada de tempo integral em oposição à escola de tempo parcial e 
afastada da vida (s.p.). Para a autora, o fazer é central na perspectiva 
pedagógica de Anísio (MOREL, 2016). Não por acaso, o processo cons-
titutivo da formação de professores, nas formulações anisianas, parte 
do entendimento de que as experiências pedagógicas bem-sucedidas 
têm como base atividades educacionais criativas e inovadoras.

As escolas laboratórios foram um espaço permanente de for-
mação, de troca de experiências entre educador e educando, alterando 
a proposição da escola cuja ênfase no processo pedagógico está posta 
na instrução mais do que no ensino.
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Enfim, salientamos que o pensamento pedagógico anisiano 
pode, na atualidade, servir de inspiração para criar na escola brasilei-
ra experimentos pedagógicos cotidianos voltados para ressignificar, 
continuamente, os processos de ensino e aprendizagem na Educação 
Básica e, principalmente, para ressignificar as políticas de formação de 
professores. No contexto atual, torna-se urgente repensar as políticas de 
formação de professores, considerando que a escola em atendimento ao 
ensino remoto no contexto pandêmico de covid-19 necessita revigorar 
métodos e perspectivas para delinear novas práticas docentes.
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RESUMO
O presente texto tem o intuito de analisar as ações de experiências de Traba-
lho Colaborativo (TC) desencadeadas pela formação continuada territorial do 
Instituto Anísio Teixeira (IAT) sob a ótica de três Coordenadores Pedagógicas 
da Rede Estadual de Educação. A pergunta problematizadora consiste em 
entender qual é a importância do trabalho colaborativo para a coordenação 
pedagógica por intermédio da formação realizada pelo IAT?, tendo como 
metodologia o estudo descritivo em forma de relato de experiência. O refe-
rencial teórico é composto por Chaluh (2009), Costa (2006), Damiani (2008), 
Leite e Pinto (2016), Fullan e Hargreaves (2001), Morin (2020), Nóvoa (2008), 
Pires (2014), Rausc e Schlindwein (2001) e Vasconcellos (2008). A partir das 
considerações tecidas, considera-se o trabalho colaborativo como essencial 
para a formação e desenvolvimento profissional docente pautada na qualida-
de, tendo como eixos a ação-reflexão-ação.
Palavras-chave: Trabalho Colaborativo. Educação. Desenvolvimento Profis-
sional Docente.
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INTRODUÇÃO

Este relato de experiência apresenta a formação em serviço de 
três coordenadoras pedagógicas – autoras deste texto – da Secretaria 
de Educação do Estado da Bahia, integrantes do Núcleo Territorial 
de Educação – NTE 11 – Barreiras-BA, lotadas em unidades escolares 
distintas, ofertantes do Ensino Médio. O objetivo é comunicar ações 
de experiências de trabalho colaborativo (TC) desencadeadas pela 
formação continuada territorial do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

Diante dos desafios postos ao assumir o papel de coordena-
doras pedagógicas, surge a necessidade de formação para aperfeiçoar 
o desenvolvimento das competências e habilidades exigidas para 
o exercício da função. Em parceria com o IAT durante o exercício de 
2019, a Secretaria de Educação da Bahia (SEC-BA) iniciou o Plano de 
Formação Continuada Territorial no intuito de aperfeiçoar a práxis dos 
coordenadores pedagógicos e dos diretores escolares da Rede Estadu-
al. Em 2020, diante da urgência do distanciamento físico, decorrente 
da pandemia da covid-19, e da necessidade de efetivar a qualidade da 
educação na Bahia, a formação passou a acontecer no formato digital, 
expandindo-se também para a rede municipal.

Nesse contexto, as partilhas de fazeres e trocas de saberes entre 
as autoras trazem a reflexão e o entendimento dos efeitos e vantagens 
dessa formação, assim como dos possíveis impeditivos e dificultadores 
dessa prática colaborativa. Dessa forma, emerge como problema central 
entender qual é a importância do trabalho colaborativo para a coorde-
nação pedagógica por intermédio da formação realizada pelo IAT?

A práxis do Coordenador Pedagógico (CP) imprime inúmeros 
desafios diariamente, porque ele lidera diversas frentes de trabalho 
no contexto escolar. A intensa agenda preenchida com os afazeres 
rotineiros e os imprevistos pedagógicos da unidade escolar são, 
sem dúvida, os grandes causadores da ansiedade e esgotamento 
desse profissional, que em muitos momentos se sente carente de 
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apoio, sem esperanças e iniciativas frente às situações e problemas. 
Soma-se a isso o trabalho solitário e isolado com suas respectivas 
equipes, distante de seus pares, que certamente vivenciam desafios 
semelhantes. Pires (2014) enumera algumas das principais ações que 
são responsabilidade desse profissional:

Programar a execução e avaliação do Projeto Pedagógi-
co; acionar o trabalho coletivo dos docentes; promover 
a formação continuada dos profissionais da escola, 
inclusive a sua própria; estar por dentro dos avanços tec-
nológicos, científicos, artísticos, filosóficos e das práticas 
educativas; aprofundar os saberes em torno do currícu-
lo, das teorias de aprendizagem, das metodologias do 
ensino, do desenvolvimento dos estudantes; atualizar os 
profissionais da escola acerca das suas necessidades e/
ou da instituição (PIRES, 2014, p. 31).

O CP deve auxiliar o professor, ouvindo os seus questionamen-
tos e as dificuldades no aperfeiçoamento do processo ensino-apren-
dizagem. Dessa maneira, a pessoa que exerce essa função deve ser 
alguém capacitado, preocupado com a melhoria da qualidade da 
educação, fator essencial para que os indivíduos possam fazer parte do 
mapa da cidadania brasileira. Além disso, precisa ser um profissional 
atualizado em relação ao mundo que o cerca, conhecedor das teorias 
que embasam a sua prática, aperfeiçoando-se constantemente através 
da participação em cursos de formação continuada, leitura de livros e 
revistas que o auxilie no fazer pedagógico.

A prática serve para mudar a realidade e, por isso, deve ser 
realizada de forma eficaz, tendo por base conceitos teóricos sólidos 
que foquem a mudança, o despertar de uma nova realidade. A partir 
disso, vê-se que a prática não existe sem a teoria, porque para que a 
teoria pudesse ser transcrita para o papel, primeiramente observou-se 
a prática, e para que esta se aperfeiçoe é necessário um conhecimento 
sobre a teoria (VASCONCELLOS, 2008).
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Nesse contexto, as vivências desencadeadas a partir do Plano 
de Formação Continuada Territorial do IAT no ano de 2020 despontou 
como deflagrador da necessidade do trabalho colaborativo. Para Da-
miani (2008 p. 225) “O trabalho colaborativo possibilita, além disso, o 
resgate de valores como o compartilhamento e a solidariedade – que 
se foram perdendo ao longo do caminho trilhado por nossa sociedade, 
extremamente competitiva e individualista”.

Ainda segundo a autora:

Na colaboração, por outro lado, ao trabalharem juntos, 
os membros de um grupo se apóiam, visando atingir ob-
jetivos comuns negociados pelo coletivo, estabelecendo 
relações que tendem à não-hierarquização (sic), liderança 
compartilhada, confiança mútua e co-responsabilidade 
(sic) pela condução das ações (DAMIANI, 2008 p. 215).

Dessa forma, o TC nos permitiu teorizar nossa prática, assim 
como diz Rausch e Schlindwein:

Para que os professores ressignifiquem a sua prática é 
preciso que a teorizem. E este movimento de teorizar 
a prática não se efetiva somente com treinamentos, 
palestras, seminários, aulas expositivas, mas muito mais, 
quando há uma relação dinâmica com a prática deste 
professor a partir de uma reflexão coletiva, auto-reflexão 
(sic), pensamento crítico e criativo, via educação continu-
ada. É preciso desencadear estratégias de formação pro-
cessuais, coletivas, dinâmicas e contínuas. Refletir com 
os demais professores e compartilhar erros e acertos, 
negociar significados e confrontar pontos de vista surge 
como algo estimulador para uma prática pedagógica 
comprometida (RAUSCH; SCHLINDWEIN, 2001, p. 121).

Do mesmo modo, o TC apresenta-se como um meio benéfico 
para o DPD porque é o concebido como processos de formação inicial 
e continuada, não significando justaposição, pois sugere evolução e 
continuidade, conforme destacam Nóvoa (2008), Imbernón (2004) e 
García (1999).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho utilizará o estudo descritivo como metodo-
logia, pautando-se no relato de experiência. Em princípio, realizamos 
um levantamento bibliográfico de fontes que tratam do trabalho 
colaborativo em educação a partir das palavras-chave trabalho cola-
borativo, Educação Básica, desenvolvimento profissional. Os principais 
achados remontam pesquisas sobre o trabalho colaborativo entre 
grupos de professores tendo referências os estudos de Chaluh (2009), 
Costa (2006), Damiani (2008), Leite e Pinto (2016), Fullan e Hargrea-
ves (2001), que apontam os efeitos gerados pelas práticas docentes 
colaborativas à cultura colaborativa, fomento ao desenvolvimento 
profissional e melhorias do serviço educacional.

O Plano de Formação Continuada Territorial promovido pelo 
IAT/SEC-BA, iniciado no ano de 2019, propõe um processo formativo 
em contexto profissional, entre os pares, com o objetivo de promover 
a pesquisa, a análise e a reflexão sobre os saberes e fazeres dos Co-
ordenadores Pedagógicos e Diretores Escolares, na dimensão de que 
esses agentes educacionais são os gestores das práticas pedagógicas 
experienciadas no âmbito escolar. Dessa maneira, o processo acontece 
com a participação ativa e reflexiva de diretores escolares e coorde-
nadores pedagógicos, que são agrupados de acordo com o Núcleo 
Territorial de Educação – NTE, do qual fazem parte.

O processo formativo, inicialmente, aconteceu de maneira 
presencial com atividades sobre formação leitora e o estudo de teó-
ricos, que discutem a função e as responsabilidades do coordenador 
pedagógico e dos diretores escolares na articulação, na mediação e no 
desenvolvimento de práticas que promovam a formação continuada 
dos docentes, bem como a mudança de paradigmas para a garantia do 
direito de aprender dos estudantes a partir de uma gestão democrática.

Devido à pandemia da covid-19 em 2020, o formato da Forma-
ção Continuada Territorial é redimensionado para a plataforma digital 
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denominada Makota Valdina, no intuito de atender às implicações 
do distanciamento físico e da suspensão das aulas presenciais. Nesse 
espaço são disponibilizadas trilhas formativas a serem cumpridas de 
forma assíncrona e por meio de encontros síncronos realizados por 
videochamadas, na plataforma Google Meet.

A formação em contexto profissional se inicia quando nos situa-
mos como educadores/as participantes deste processo por intermédio 
de propostas formativas, que tem por intuito promover a reflexão-ação-
-reflexão inerentes ao fazer pedagógico dos CP, diretores e docentes. Os 
encontros da Formação Continuada Territorial se configuraram como 
um espaço/tempo de reflexões e partilhas sobre os processos de for-
mação em contexto profissional e os dispositivos possíveis e viáveis no 
planejamento do trabalho da equipe gestora da unidade escolar.

As propostas de construção do Plano de Ação da unidade es-
colar, da agenda do coordenador pedagógico, de painéis de desafios e 
possibilidades do fazer pedagógico em contexto pandêmico são alguns 
dos produtos realizados na formação que exigiram um trabalho colabo-
rativo dos cursistas com suas respectivas equipes e unidades escolares. 
Leituras de textos diversos, estudo de caso, escrita reflexiva sobre as 
ações consolidadas fazem a formação acontecer de forma a validar as 
ações dos gestores escolares. O aporte teórico proposto para estudo 
envolve artigos e livros de autores como Antônio Nóvoa, Edgar Morin, 
Laurinda Ramalho, dentre outros relacionados à formação docente.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A reflexão sobre o processo formativo no contexto de trabalho 
mostra que nos tornamos diretamente responsáveis, mobilizadoras e 
incentivadoras do trabalho colaborativo, da pesquisa do nosso cam-
po de atuação, publicização dos nossos fazeres e saberes, enfim, do 
nosso desenvolvimento profissional. Segundo Morin (2020) a chegada 
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do imprevisível era previsível. A crise sanitária mundial causada pelo 
coronavírus trouxe à luz problemas seculares e hercúleos do nosso 
fazer pedagógico. As desigualdades socioeconômicas, dificuldades nos 
letramentos digital, matemático e na língua portuguesa, necessidade 
de metodologias ativas, revisão dos tempos e espaços de aprendiza-
gem, canais de comunicação e interação, concepções de avaliação da 
aprendizagem, dentre muitos outros, precisaram passar por um novo 
processo de reorganização.

Tomando como referência Morin (2020), o confinamento físico 
obrigatório por conta da pandemia nos proporcionou o desconfina-
mento intelectual. A flexibilização dos horários e local de trabalho nos 
permitiu administrar de forma mais produtiva a nossa agenda. Outro 
aspecto relevante é o fato de que a suspensão das aulas presenciais 
trouxe consigo incontáveis possibilidades de participar virtualmente 
de eventos educacionais em nível local e internacional. Houve a maxi-
mização de programas formativos em vários formatos e carga horária 
sendo ofertados gratuitamente por várias instituições públicas e priva-
das como investimento na formação dos educadores.

Nesse cenário, iniciamos um processo de trabalho colaborativo 
tímido, que aos poucos foi alcançado níveis mais elevados entre nós 
CP em unidades escolares distintas. Uma das primeiras ações foi ter 
um canal de comunicação fácil e rápido entre nós, sendo criado um 
grupo de WhatsApp exclusivo no intuito de promover interação, trocas 
e partilhas de conhecimento. As pautas formativas do Plano de For-
mação Territorial do IAT atreladas às ações urgentes e necessárias em 
favor de mudanças do fazer pedagógico em nossas unidades escolares 
evidenciaram concomitantemente a necessidade de refletir sobre a 
função e atuação do CP da Rede Estadual de Educação da Bahia.

Se, por um lado, a atitude de teorizar a nossa própria prática 
implicou em constatar fatores impeditivos ou dificultadores da cultura 
colaborativa, assim como aspectos que indicam sua emergência, pois 
em muitas ocasiões empreendemos tempo e esforços atuando como 
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“tarefeiros”, “apagadores de incêndios”, por outro, deparamo-nos com 
a situação de estarmos inseridos em rotinas pedagógicas baseadas 
no paradigma da racionalidade técnica, das respostas prontas, das 
receitas dadas por especialistas. Percebe-se que no cotidiano escolar, 
muitos professores e coordenadores possuem um preconceito em 
relação à teoria, pois, segundo eles, esta não corresponde à realidade 
da sala de aula. Assim, essa visão acaba por prejudicar o processo 
ensino-aprendizagem, porque se a prática é diferente da teoria, esta é 
entendida como fruto de uma realidade mágica, e os profissionais que 
nela se baseiam, não possuem uma formação sólida.

Consideramos também que a agenda do CP, tanto nas ati-
vidades presenciais quanto remotas, é intensa e costumeiramente 
solitária. Contrapondo essa prática, Damiani (2008, p. 218) afirma “po-
de-se pensar que o trabalho colaborativo [...] apresenta potencial para 
enriquecer sua maneira de pensar, agir e resolver problemas, criando 
possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica”. De fato, o fazer 
pedagógico do coordenador tem sido atenuado e alcançado níveis 
mais elevados de qualidade a partir do estabelecimento de grupos 
colaborativos de trabalho com vários efeitos positivos: novos espaços 
de aprendizagem, identificação de forças e fraquezas, transformações 
de práticas, prática de pesquisa, socialização de conhecimentos, iden-
tidade e sentimento de pertença ao grupo específico.

Nesse aspecto, cabe lembrar a afirmação de Nóvoa (2009, p. 42):

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunida-
des de prática, reforça-se um sentimento de pertença e 
de identidade profissional que é essencial para que os 
professores se apropriem dos processos de mudança e 
os transformem em práticas concretas de intervenção. 
É esta reflexão colectiva que dá sentido ao desenvolvi-
mento profissional dos professores. 

Nossa parceria e vivências do trabalho colaborativo se constitui 
por meio de trabalhos que foram iniciados em 2019, e se estenderam 
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em 2020 no formato virtual. Palestras em encontros formativos nas 
unidades escolares em que atuamos; palestras e organização de En-
contros formativos para gestores do Território; elaboração e execução 
do Projeto de Preparação de Estudantes de Escolas Públicas para o 
Exame Nacional do Enem – Peep; Produções escritas como artigos de 
livros, relatórios; planejamento de feiras de ciências e literária; proje-
tos de pesquisa e ressignificação dos momentos de A/Cs como foco na 
pesquisa e formação dos docentes.

Destaca-se, também, o importante papel das ferramentas digi-
tais disponíveis e cada vez mais acessíveis, como por exemplo o pacote 
do G Suite com o seu conjunto de serviços de colaboração disponibili-
zado pelo e-mail institucional E-nova, que nos permite o compartilha-
mento, armazenamento e interações com segurança proporcionando 
um trabalho dinâmico e integrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 foi marcado por uma série de desafios em 
decorrência da pandemia em todas as áreas do conhecimento. Na 
educação tanto no cenário mundial quanto no brasileiro, não foi di-
ferente, trazendo o descortinamento das incertezas, mas, sobretudo, 
a necessidade de empreender mudanças. Nesse cenário, o CP é, sem 
dúvida, um dos profissionais de destaque na mobilização de ações para 
manter as atividades e vínculos com os estudantes e seus familiares, 
como também articular a formação continuada de sua equipe para 
desenvolver novas metodologias de ensino e aprendizagem.

Apesar de a formação acontecer no formato digital, o seu obje-
tivo central consiste em promover a reflexão sobre a ação e a partilha 
(construção) de conhecimentos com foco na formação permanente 
e na ação colaborativa de coordenadores pedagógicos e diretores 
escolares para o estudo investigativo e análise do contexto escolar no 
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qual atua. As pautas formativas propõem caminhos a serem trilhados 
dimensionando as práticas e as ações pedagógicas na formação para 
promover o repensar sobre a identidade de educador em formação e 
educador formador.

Nesse sentido, é possível relacionar o TC como possibilidade 
positiva para responder desafios e complexidades do fazer pedagógico 
e promover o DPD. Diversos autores que abordam a temática no Brasil 
citam o protagonismo, autonomia, posições de liderança alternadas, 
humildade pedagógica, comprometimento, flexibilidade, afinidade 
pessoal e profissional, capacidade de escuta, comunicação assertiva, 
respeito mútuo, confiança, favorecem a sustentabilidade da cultura de 
colaboração. Por isso, o individualismo, competitividade, aspectos bu-
rocráticos, excesso de demandas, conflitos de interesses, resistências, 
incumprimento das tarefas, comodismo, ausência de objetividade, 
ineficácia das reuniões, imposições, são mencionados como impediti-
vos prejudiciais ao trabalho colaborativo.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
CONTEXTOS DE CRISES HUMANITÁRIAS: 

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DA 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Joelma Gomes de Oliveira Bispo
Laíse Soares Lima

RESUMO
Este texto tem como objetivo refletir sobre a importância da extensão uni-
versitária para formação de professores em momentos de crise humanitária. 
Constitui-se como relato de experiência das autoras, professoras da Universi-
dade do Estado da Bahia – Uneb, Campus VIII, Paulo Afonso, proponentes do 
curso de extensão “Rede de cuidado com a infância na pandemia covid-19” 
que entre outras ações, desenvolveu curso de formação on-line com profes-
sores de Educação Infantil e estudantes de pedagogia, entre junho e agosto 
de 2020. Discute sobre a extensão universitária, reflete sobre a contribuição 
do curso a partir das narrativas dos/as participantes. O curso foi uma expe-
riência fundante para ampliação das compreensões acerca da educação em 
tempos de pandemia, os desafios dos/as professores/as de Educação Infantil 
frente as demandas de desenvolverem práticas pedagógicas de forma não 
presencial e para a construção de redes colaborativas de aprendizagens e de 
cuidado com a infância. Entre os aspectos destacados pelos/as participantes 
estão o desenvolvimento do olhar sensível para as múltiplas infâncias e a 
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potência do formato do curso, que segundo suas falas, favoreceu comparti-
lhamento de experiências, interação e a construção de vínculos entre eles/as.
Palavras-chave: Extensão Universitária. Crise Humanitária. Formação de 
Professores. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

A pandemia covid-19 provocou novas ordens sociais e econô-
micas que afetaram em diferentes medidas a vida das pessoas. No 
campo da educação, demandas surgiram e aprender a lidar com elas 
foi um desafio que envolveu principalmente, a adesão ao uso das tec-
nologias da comunicação e da informação, como principal recurso para 
garantir em um período único e longo da humanidade, contato dos/as 
educadores/as, da escola com os estudantes e suas famílias.

Dominar essas tecnologias, ser professor/a a distância, deixar 
de ter o universo da sala de aula como mundo particular dos profes-
sores e de seus alunos trouxe consequências pessoais e profissionais 
para toda comunidade escolar, incluindo os profissionais de educação. 
É o que mostrou uma pesquisa, desenvolvida pelo Observatório da 
Infância – ObEI (TEIXEIRA, 2020) em dois territórios da Bahia, em ou-
tubro de 2020, envolvendo 191 professores de Educação Infantil. Os 
resultados apontaram que eles se sentiram sobrecarregados (39.3%), 
desacreditados (18,3%), mais estressados (17,3%), impotentes e sozi-
nhos (16,8%), além da maioria informar que passaram a trabalhar 4 
horas a mais, por dia, em frente às telas.

Realidade que nos impactava, na medida que também com-
partilhávamos como professoras da Universidade do Estado da Bahia 
– Uneb/Campus VIII, de Paulo Afonso sentimentos de incertezas e 
angústias das consequências desses processos, entre outros, nas nos-
sas vidas e na vida de milhares de crianças brasileiras. Na constituição 
desse cenário, em abril/2020 também nos encontrávamos em meio 
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as muitas perguntas que surgiram frente aos rumos que tomavam a 
educação brasileira, sem outra saída, a não ser, avançar no desenvolvi-
mento de práticas não presenciais, como única alternativa de garantir 
o direto da criança à educação, mesmo estas não podendo ir à escola.

Neste período, acompanhávamos um bombardeio de infor-
mações que circulavam nas redes sociais, que emergiam de iniciativas 
individuais de professores/as de diferentes lugares do Brasil, propos-
tas de universidades estaduais, federais e institutos que promove-
ram lives, webinários, jornadas etc. sobre o contexto, perspectivas, 
preocupações e possibilidades do trabalho pedagógico envolvendo 
crianças de 0 a 5 anos na pandemia covid-19. Conforme Campos e 
Vieira (2021, p. 6) mesmo com as recomendações dos pediatras e do 
Conselho Nacional da Educação alertando a inadequação do ensino 
a distância para este segmento, os/as professores/as “tiveram que 
encontrar uma forma de alcançar crianças e famílias durante o longo 
período de fechamento da escola”.

Neste contexto, apesar de tantas iniciativas que poderiam se 
tornar como possibilidades potentes para auto e heteroformação 
dos/as professores/as, compreendíamos que era preciso pensar em 
um processo que nos permitisse construir redes de diálogos menos 
efêmeras, de construir vínculos, de ter a oportunidade de conjecturas 
mais locais, que favorecessem a construção de uma comunidade cola-
borativa, definindo juntos proposições a serem debatidas, processos 
para serem analisados de forma mais intencional e, em especial, que 
pudéssemos permitir trocas de experiências, escuta e acolhimento dos 
estudantes e professores/as que lidavam com o universo da infância 
numa pandemia tão desafiadora.

Era, portanto, a oportunidade de afirmar o papel estratégico da 
universidade, em especial, nos momentos que a Extensão (universitária) 
do diálogo, do aprender a aprender, do pesquisar tornaram-se fundantes 
para pensarmos junto a outros parceiros institucionais, alternativas que 
confluíssem para a redução dos efeitos drásticos nas vidas das pessoas.
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Diante disso, propomos o projeto “Rede de cuidado com a 
infância na pandemia covid-19” com o intuito de envolver a comuni-
dade acadêmica da Uneb Campus VIII, a sociedade pauloafonsina e a 
secretaria municipal de educação de Paulo Afonso em processos de 
reflexão, debates e de elaboração de forma colaborativa de propostas 
que resultassem em experiências sociais e educacionais que se encami-
nhassem na direção do atendimento das necessidades e acolhimento 
das demandas das crianças e dos/as professores/as.

Portanto, este texto é resultado de reflexões desenvolvida pelas 
autoras/responsáveis pela ação desenvolvida no projeto, voltada para 
formação continuada e da análise das narrativas dos/as participantes 
a partir de um instrumento utilizado para avaliação final do curso. 
Logo, este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância da 
extensão universitária para formação de professores em momentos de 
crise humanitária. No texto, por questões éticas, as narrativas dos/as 
participantes são identificadas por representações numéricas, afim de 
preservar o anonimato dos sujeitos.

O CURSO NA VISÃO DOS PARTICIPANTES

Estabelecer uma rede de cuidados on-line com sujeitos de di-
ferentes seguimentos e localidades constitui-se em um grande desafio 
para organização e efetivação dos objetivos do curso, uma vez que a 
finalidade da rede não se resumia a transmissões de conhecimentos 
de modo impositivo, centrado na figura de um professor como o 
responsável pelo saber, pois enquanto universidade, planejamos aten-
tamente os conteúdos e as proposições conceituais que embasassem a 
nossa responsabilidade e garantia dos direitos das crianças, mas está-
vamos abertos a dialogar e aprender com as vozes dos/as convidados/
as, professores/as e discentes que possuem vivências singulares com 
o universo infantil.
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A proposta do curso visava, portanto, a criação de um espaço de 
estudos, pesquisa, reflexão e produção de ações pedagógicas possíveis 
durante a pandemia, formulada por sujeitos que se preocupam com a 
infância e buscam caminhos para acalentar e proteger as crianças das 
ressonâncias que o vírus provoca. Por conseguinte, a rede constitui-se 
na formação de um grupo com perspectivas e objetivos comuns, no 
que concerne à educação e o cuidado com as crianças, onde o proces-
so formativo foi mediado pela escuta e expressão de todos os sujeitos, 
afim de que pela interação e trocas de saberes fossem possíveis a 
reconstrução e reestruturação de sentidos para a infância.

Neste processo, buscando oportunizar a troca de experiências e 
a interatividade, mesmo que por via digital, dos participantes do curso 
on-line, que compôs a rede de cuidados, viabilizamos inscrições para 
profissionais da Educação Infantil e estudantes de pedagogia da Uneb 
e de demais instituições públicas e privadas que possuíssem interesse 
em uma formação ativa de apoio a primeira infância. Assumindo um 
delineamento de formação que considerasse os sujeitos de modo 
democrático, com respeito as distintas opiniões, pela vertente que o 
processo de ensino e aprendizagem de forma colaborativa pode ter 
resultados mais ricos e valorativos.

Assim, nos pautamos em Jesus (2005, p. 210) ao enfatizar que a 
formação colaborativa se configura como um “[...] processo de trocas 
intersubjetivas de conhecimento e atitudes individuais e coletivas, 
visando a desenvolver alternativas de comunicação, de participação, 
de realização de tarefas comuns e da concretização de propostas para 
resolução de problemas”.

Prontamente, o quantitativo de inscrições superou nossas 
expectativas, reforçando a importância da formação continuada para 
profissionais que permanecem atuando na rede básica, mesmo diante 
a pandemia, e a edificação de espaços formativos para além dos en-
contros na escola que possibilitem um olhar cuidadoso e sensível para 
as crianças e suas singularidades.
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Nesta perspectiva, obtivemos o número de 79 inscrições, que 
ao decorrer do curso foram sendo alteradas, diante das dificuldades 
com horário, trabalho e compromissos pessoais, que impediram a 
frequente participação dos sujeitos. Por sua vez, com a finalização do 
curso tivemos o quantitativo de 57 participantes, de distintas cidades 
do estado da Bahia, Alagoas e Sergipe, entre eles 43 graduandos/as de 
instituições públicas e privadas e 14 educadores/as. Cabendo salien-
tar, que a partir dos dados foi possível identificar que a maioria dos 
sujeitos são do sexo feminino, com apenas quatro graduandos do sexo 
masculino, o que corrobora com os estudos de Gatti e Barreto (2009) 
ao apresentarem que há historicamente no país uma predominância 
feminina na Educação Infantil que acaba por reforçar a concepção da 
mulher como responsável pela educação e cuidado com as crianças.

Por esse caminho, afim de compreender a significação dos en-
contros para os participantes que experienciaram diversas atividades 
de reflexão, produção e criação, em um período adverso da realidade 
acadêmica e profissional, que frequentemente estavam habituados, 
buscamos dialogar com os sujeitos sobre quais as impressões que 
tiveram do curso após sua finalização. Inicialmente, as narrativas das 
participantes 1, 6, 12 pontuam a importância de momentos dialógicos 
entre profissionais e estudantes para ampliar os horizontes sobre a 
infância e a Educação Infantil:

Participante 1: Na minha perspectiva o curso foi muito 
significativo para a minha formação inicial, todas as situ-
ações foram importantes, aonde os convidados e os par-
ticipantes levantaram assuntos de grande relevância no 
que diz respeito à Educação Infantil, porém o momento 
que marcou foi ouvir os relatos das experiências de como 
os profissionais da educação estão vivenciando esse mo-
mento de pandemia, as formas como estão conduzindo 
suas aulas, e tentando manter o vínculo com as crianças.
Participante 6: Eu esperava um curso potente com falas 
mais humanas, com profissionais mais atentos a uma 
educação abrangente, com reflexões críticas envolvendo 
diversas áreas do conhecimento e isso aconteceu.



502COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Participante 12: O curso atribuiu positivamente em mi-
nha formação pessoal, profissional e social, no sentido 
de compreender e enxergar o outro como alguém que 
também passa por momentos difíceis; que em meio 
a tantas situações devemos buscar jeitos de ajudar o 
outro; pensar em educadores como um sujeito que tem 
um papel muito importante de improvisar, organizar 
concepções e buscar iniciativas que atendam os seus 
alunos; que todos consigam pensar nas crianças, nos 
pais e nas famílias como indivíduos que sentem, pen-
sam, sofrem e que precisam de recursos para atender às 
necessidades de seus filhos, no cuidar e educar em casa. 
Aconteceram momentos super produtivos que a cada 
encontro a vontade de assistir as lives com professores 
que transmitem suas pesquisas, seus conceitos, suas 
ideias e também as reuniões com a escuta de profes-
soras e educadoras sobre suas experiências com esse 
período tão desafiador que estamos vivendo, tudo isso 
motiva a querer saber e compreender mais.

A escuta de experiências positivas, inovadoras e possíveis con-
siderando a pluralidade das infâncias foi um dos pontos ressaltados 
pelas participantes como primordiais na composição do curso, uma vez 
que essa troca permite compreender as possibilidades e dificuldades 
vivenciadas por profissionais que pesquisam e atuam com crianças, 
oportunizando questionar, confirmar e ressignificar práticas cotidianas. 
Discussões mediadas por falas que entendem as angustias, aflições e 
dúvidas que o momento de crise tem provocado, mas busca alternativas 
que não minimizem as ações e repertórios de atividades para a Educa-
ção Infantil. As narrativas tecidas no curso foram instantes únicos de 
partilha, em que os participantes podiam se posicionar e interagir com 
os profissionais, reafirmando que o diálogo é essencial para formação, 
como um processo que move e transforma ações (RINALDI, 2012).

Conforme pondera Nóvoa (1992), o diálogo interativo é um 
caminho possível para impulsionar a criticidade e a reflexão de pro-
fessores acerca de suas práticas, além de permitir o desenvolvimento 
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pessoal e profissional de estudantes. Por esse viés, a narrativa do 
participante 12 ao afirmar a importância de estarmos sempre buscan-
do, estudando e ampliando nossos conhecimentos, principalmente 
em momentos atípicos como o que a pandemia vem nos inserindo, 
é compartilhada pelas participantes 9, 3 e 5 que viram no curso uma 
oportunidade de (re)elaboração de ações, atualização de conhecimen-
tos e novos caminhos para ser professor/a de crianças atendendo as 
especificidades das infâncias:

Participante 9: A contribuição para mim enquanto pro-
fissional da área de educação é que precisamos sempre 
nos reinventar mediante qualquer adversidade que nos 
seja colocada e buscar fazer o melhor respeitando e 
procurando conhecer seu público.
Participante 3: Estamos vivenciando um período que 
mudou completamente o nosso modo de conviver e 
ficamos em um caminho que parece não ter saída. Esse 
curso contribuiu para vermos novas formas de ensinar, 
novos métodos a se pensar.
Participante 5: Contribuiu bastante, pois gosto sempre 
de estar aprendendo e me atualizando e esse curso veio 
no momento certo, onde precisamos manter a distância 
física, mas garantir o aprendizado e informações acerca 
da infância.

A partir destas argumentações fica evidente a visão dos partici-
pantes que a formação docente não se limita ao curso de graduação, sen-
do importante que graduandos/as e professores/as busquem constantes 
oportunidades formativas, que enriqueçam seus discursos pedagógicos 
e ampliem os olhares para caminhos de ações viáveis que considerem as 
singularidades das crianças em seus contextos e realidades.

O interesse, a pesquisa e a dedicação profissional fazem parte 
do/a professor/a comprometido/a com a infância, pois como afirma 
Malaguzzi (1999, p. 83) “a educação sem pesquisa ou inovação é edu-
cação sem interesse”. Assim, a busca permanente pelo processo forma-
tivo e por ações que respeitem as crianças, suas culturas e identidades 



504COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

torna-se por reconhece-las como sujeitos históricos e sociais que estão 
em constante desenvolvimento, presenciando as transformações que 
ocorrem no mundo, à medida que também interferem ativamente na 
sua configuração (KOHAN, 2004).

De tal modo, as narrativas expõem a contribuição do curso para 
um olhar valorativo que identifique o sentido e significado sobre as 
crianças e a Educação Infantil:

Participante 4: Além de ampliar o conhecimento teórico, 
permitiu pensar com mais carinho sobre as crianças e 
suas realidades nesse período de isolamento, espe-
cialmente quem não tem criança em casa e não vive a 
realidade. Foi bem mais do que eu esperava, aprendi 
bastante coisa sobre o universo das crianças e suas 
diversas infâncias. Apesar da distância imposta pela 
pandemia, pude me sentir perto de cada um, através de 
suas falas e de cada compartilhamento.
Participante 7: O curso proporciona uma visão ampla do 
que é fazer educação e do que é fazer educação infantil, 
descontruindo mitos e conceitos retrógrados de como 
as crianças aprendem, e o que tudo isso tem a ver com 
uma sociedade melhor.
Participante 11: Contribuiu para ampliar a visão sobre as 
conquistas e desafios que perpassam a Educação Infantil 
no Brasil. Enxergar com maior
clareza o papel social que a escola da infância tem na vida 
do ser humano, da sociedade, de todos. E o quanto, ainda 
necessitamos de políticas públicas que garantam esse di-
reito as crianças e famílias. É primordial que haja aumento 
de investimentos do Estado para a Educação Infantil.

Essa visão ampla e que identifica as crianças como sujeitos ativos 
e com competências foi o nosso empenho na esquematização das temá-
ticas abordadas no decorrer das discussões. Uma vez que entendemos 
que para assumir a responsabilidade e o papel de professores/as da 
infância precisamos primeiramente reconhecer quem são as crianças, 
ouvir suas linguagens e potenciar suas capacidades. As discussões reafir-
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mavam a importância do/a professor/a ter uma formação que o permita 
visualizar a criança como sujeito singular, dando-lhe oportunidades de 
agir “[...] e, principalmente, acreditar que ela é sujeito de seu desenvol-
vimento, ou seja, é ativa, é capaz de aprender, construir, duvidar, ques-
tionar e discordar” (RAMOS, 2012, p. 36). Para tanto, a Educação Infantil 
não se minimiza a um simples passatempo, um espaço exclusivo de 
cuidados ou de preparação para etapas educacionais posteriores. Como 
primeira etapa da Educação Básica tem um comprometimento político 
no desenvolvimento integral das crianças, em seus distintos aspectos, 
com a missão de respeitar e garantir seus direitos, que são múltiplos e 
essenciais, como nos lembra Faria (2005, p. 130):

Nossas crianças têm direito à brincadeira; a uma atenção 
especial; a um ambiente aconchegante, seguro e esti-
mulante; ao contato com a natureza; à higiene e saúde; 
à alimentação sadia; a desenvolver a sua curiosidade, 
imaginação e capacidade de expressão; ao movimento 
em espaços amplos; à proteção, ao afeto e à amizade; 
a expressar seus sentimentos; a uma especial atenção 
durante seu período de adaptação; a desenvolver a sua 
identidade cultural, racial e religiosa.

Nesse sentido, a concepção defendida na rede situa a relevân-
cia de estarmos atentos e sermos parceiros, mediadores das crianças 
e de suas ações, estando presente, observando e dando sentido as 
suas manifestações (RICHTER; BARBOSA, 2010). Portanto, um espaço 
de construção coletiva, pois só na coletividade seremos capazes de 
nos reinventar e impulsionar a produção de novos conhecimentos e a 
ressignificação das concepções e ações pedagógicas.

Diante das considerações apresentadas, a colocação do par-
ticipante 8 expõe a importância da parceria entre a universidade, as 
escolas e a sociedade de modo geral, compreendendo as reais neces-
sidades que a comunidade vivência, e aprendendo com as diferentes 
vozes que nos encaminham na compreensão do mundo:



506COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Participante 8: O curso mostrou muitas problemáticas e 
acredito que diante disso surge um alerta para a univer-
sidade, principalmente porque movimenta as pesquisas 
e extensão no sentido de dialogar mais com a sociedade. 
Mas mostrou muita coisa boa, muitos profissionais cria-
tivos com boa intenção de melhorar a realidade, prepa-
rados para fazer o novo e precisando apenas de espaços 
como este que o curso proporcionou para mostrar todo 
o potencial que cada um tem. Para os estudantes foi um 
exemplo de caminho a seguir aprendendo com os mais 
experientes e se envolvendo nesse processo.

Reconhecendo, assim, como é indispensável a busca por ca-
minhos críticos, emancipatórios, dialógicos e democráticos na defesa 
da primeira infância. Narrativas formativas que vá além dos espaços 
acadêmicos, mas que amplie as fronteiras teóricas exercendo ações 
e parcerias potentes na luta por um movimento que liberte, resista e 
rompa com os silenciamentos históricos que a criança perpassa.

A crise social e humanitária revelada com a pandemia covid-19 
reafirma a responsabilidade da universidade em atuar em um continuo 
processo interativo com a comunidade, afim de articular conhecimen-
tos científicos e populares, em vista de transformações da realidade.

A extensão universitária, integrante da base pesquisa, ensino e 
extensão, compõe a essência da universidade, atendendo o princípio 
de coletividade, necessário para produção e divulgação de conheci-
mentos. A universidade ao assumir ações extensionistas, permite que a 
comunidade faça parte da construção de ideias, perspectivas e práticas 
institucionais, ultrapassando o ambiente acadêmico, na constituição 
de saberes. A interação da comunidade com a universidade firma-se 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, ao fixar a 
promoção da extensão pela Educação Superior no art. 43 “[...] visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996).
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De tal modo, a postura de imposição e superioridade imposta 
pela universidade, como a instituição que detém exclusivamente a 
produção de conhecimentos é superada, através da aliança interativa 
com a comunidade, que oportuniza o fortalecimento da democracia, 
e a estruturação de ações críticas e contextualizadas com a realidade 
histórica, política e social. As práticas e reflexões universitárias são 
fundamentadas pelas necessidades e proposições de grupos que 
experienciam situações únicas e problematizadoras, ampliando as 
referências de aprendizagem dos discentes com uma formação huma-
nista ao inclui-los nos desafios reais da atualidade, com intervenções 
de estudos interdisciplinares.

Por esse viés, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão 
compõe a estrutura central dos projetos pedagógicos universitários e 
reforça a necessidade da relação dialética entre a teoria e a prática para 
o desenvolvimento de conhecimentos que ressignifiquem as vivencias 
universitárias. Logo, a extensão aderi um papel educativo, cultual, po-
lítico e científico, comprometido com as necessidades institucionais e 
sociais (SARAIVA, 2007). O trabalho da extensão demanda, portanto, a 
compreensão e o diálogo da comunidade acadêmica com o mundo.

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

As narrativas dos participantes do curso de extensão efetuado, 
apontam que foi uma experiência significativa, oferecendo situações 
que ampliaram as compreensões acerca dos desafios imposto pela edu-
cação não presencial, em função da pandemia covid-19 e aproximação 
com a “realidade” das instituições e professores/as que vivenciavam o 
desafio desse processo.

O alcance do objetivo principal do curso foi claramente explici-
tado nas narrativas, uma vez que a grande maioria evidenciou a cons-
trução de redes colaborativas de aprendizagem, o desenvolvimento do 
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olhar sensível para as múltiplas infâncias, as necessidades emocionais 
e afetivas que se ampliaram neste período, bem como a necessidade 
dos adultos que convivem com crianças, de assegurar o direito delas de 
serem protegidas e contarem com adultos atentos e (co)construtores 
de ambientes que favoreçam as interações, as brincadeiras e o cuidado 
com os diferentes grupos sociais de crianças.

Organizar, estruturar e desenvolver um curso on-line, não foi 
uma tarefa simples, uma vez que nossa tradição na Uneb é com cursos 
presenciais. Por isso, antes de iniciarmos o curso, pensamos em alguns 
princípios que deveriam nos orientar em nosso fazer. O domínio das 
ferramentas, ambientes virtuais que usamos, sem sombra de dúvidas 
foi o mais fácil. Nosso desafio consistiu em como fazer um curso neste 
formato, que garantisse a ludicidade, a interação, o acolhimento e a 
participação dos sujeitos. Daí, ao longo do curso, fomos construindo 
estratégias que nos permitiu, uma aproximação com os cursistas, 
contudo, como em todo processo formativo, essa participação se dife-
renciou de sujeito para sujeito, nos permitindo refletir que para uma 
maior aproximação entre “todos” os cursistas e os coordenadores/
formadores do curso seria mais viável um menor número de pessoas.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado da análise das produções científicas em torno 
da discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e sua relação 
com os organismos internacionais e a formação de professores no período 
de 2014 a 2020. O problema da pesquisa foi: Compreender até que ponto os 
relatórios publicados pelos organismos internacionais voltados para a edu-
cação os influenciaram na criação de uma base nacional comum curricular? 
A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica com base nas produções 
acadêmicas disponíveis nos periódicos Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), no Banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Ensino Superior (Capes) e nas reuniões Anuais da Associação Nacional de 
Pesquisa em Educação (ANPEd). O objetivo foi compreender os processos, 
marcos legais e fundamentos que regem a construção da BNCC, que designa 
conteúdos padronizados em todo o território nacional e entender como a 
produção científica realizada até o presente momento aborda o tema. Ade-
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mais, propõe a discussão de seu surgimento até os dias atuais, tenho como 
premissa como e de que forma ela está sendo analisada e discutida perante 
aos atores da Educação Básica, assim como as incongruências apresentadas 
nos documentos normativos em detrimento da sua práxis.
Palavras-chave: BNCC. Formação Docente. Organismos Internacionais.

INTRODUÇÃO

A partir do século XX, a visão da educação começou a sofrer 
mudanças, com a expansão da globalização e do capitalismo, com isso, 
têm-se novas influências, criação de novos ideais para a educação no 
âmbito mundial, esse novo cenário consiste no mapeamento da situa-
ção educacional mais de perto, necessidade de padronizações, testes 
para a captura de dados sobre as escolas e recomendações por parte 
dos órgãos internacionais.

Com a globalização, a organização da sociedade capitalista se 
volta para o desenvolvimento desse capital, para isso, observamos que 
começa a ser incentivado padronizações por parte dos órgãos inter-
nacionais, visando a manutenção do capital, assim como a ampliação 
de seus fundamentos mercantis e liberais, para toda a sociedade, 
entendendo que deve haver uma espécie de padronização global.

Na área da educação, os neoliberais semearam um 
diagnóstico de que os problemas educacionais resulta-
vam da “ineficácia” da gestão. Argumentavam que não 
faltavam recursos para a área, apenas eram mal geridos; 
faltava, portanto, profissionais eficazes dotados de com-
petências para gerenciá-los. Deflagrou-se um período 
de profissionalização de gestores e professores. Esse 
movimento colocou os diretores de escola no centro das 
agendas, responsabilizando-os pelo desenvolvimento de 
escolas eficazes (SHIROMA, 2018, p. 91-92).
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Diante da emergente conjuntura da mundialização do capital, 
da articulação entre organismos internacionais em prol de uma agenda 
global para a educação, diretamente atrelado ao desenvolvimento do 
liberalismo econômico, visando o controle dos processos e da elabora-
ção de políticas educacionais em alguns países em desenvolvimento, 
dentre essas, estão às políticas em que se inserem à formação docente. 
Segundo Maués:

[...] a formação de professores está intimamente ligada 
ao papel que este organismo vem desempenhando em 
relação à educação, o que tem se manifestado por meio 
da publicação de documentos, da divulgação de relató-
rios de pesquisa e do “aconselhamento” oferecido tanto 
aos países membros como aos outros (MAUÉS, 2011).

A aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no go-
verno de Michel Temer (2016-2018), é moldada segundo os princípios 
de mercado, em busca da constituição de competências e habilidades 
essenciais para estudantes do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. É preciso expandir o debate sobre a gênese dessa base, 
que integra a Política Nacional da Educação Básica brasileira, que 
em tese, visa melhorar a qualidade da educação. É preciso pontuar 
que as recomendações dos organismos internacionais e dos Projetos 
Regionais de educação da América Latina (Prelac, Preal e o Perdalc), 
como cita Shiroma (2018), para a política educacional evidenciam 
que aspectos como formação inicial e continuada e a carreira docente 
depende de professores com “[...] formação relevante”, “preparados” 
e “bem treinados” para proporcionarem uma escolarização relevante a 
seus estudantes” (SHIROMA, 2018, p. 99-100). Portanto, a culpa é dos 
professores, os vilões, do país não alcançar os níveis de aprendizagem 
de excelência: “Há consenso nas agendas em torno da ideia de que a 
má qualidade da educação se deve às práticas ‘ineficazes’ dos profes-
sores” (SHIROMA, 2018, p. 100).



513COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

A atuação do Banco Mundial e a Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico vêm realizando recomendações 
no campo educacional, a visão da educação sofre mudanças após o 
contexto do pós-segunda guerra mundial, os países desenvolvidos co-
meçaram a mercantilizar a educação, entender a educação como po-
tencialidade econômica, visto isso, requer investimentos financeiros. E 
esses organismos internacionais possuem orientações, sugestões para 
se desenvolver a educação, essas orientações consistem na busca de 
responsabilizações sobre a qualidade ou não da educação de determi-
nado país, se dá ao fracasso escolar, à má formação dos professores e 
gestores, incentivam as políticas de recompensa pelo bom resultado 
obtidos por meio de testes, em suas instruções, sugerem que para se 
possuir a melhoria do sistema educacional, visando a padronização 
dos estudantes, sejam de instituições públicas ou particulares, que 
haja uma base comum para ambos estudantes.

Na medida em que há interesse na implantação da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), com a clara intenção de formar e 
instruir trabalhadores que possam estar de acordo com as demandas 
de uma educação globalizada, é preciso que os docentes estejam ins-
trumentalizados para realizar este trabalho, e que possam atender às 
demandas do sistema capitalista.

A conjuntura atual indica a importância de se analisar de for-
ma crítica o processo da gênese da BNCC, do papel dos organismos 
internacionais enquanto articulador de uma nova agenda global para 
a educação, e quais os possíveis impactos para o processo de formula-
ção/revisão das políticas de formação de professores no Brasil e como 
aponta Shiroma (2018, p. 100) as mudanças seriam “[...] no currículo, 
aumento das horas destinadas à pratica, introdução da residência pe-
dagógica, e mais recentemente a curricularização da extensão dentre 
outras medidas que alteram o projeto formativo das universidades”.

Para tanto é preciso levar em consideração algumas referências, 
tais como: a visão da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE) e do Banco Mundial (BM) em relação ao assunto; 
as políticas estabelecidas pelo governo brasileiro, tais como, Plano 
Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares para a Formação de 
Professores, Base Nacional Comum de Formação de Professores e 
outras ações desenvolvidas por órgãos nacionais.

O presente texto apresenta os resultados parciais do plano de 
trabalho intitulado A Gênese da Base Nacional Comum Curricular, or-
ganismos internacionais e os impactos na formação 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 problemas que nortearam a pesquisa foram: 
como os autores e autoras analisam a gênese da constituição da 
BNCC? Como relacionam o papel dos organismos internacionais na 
definição de uma agenda para a política de formação de professores? 
O objetivo da análise das produções científica é compreender como a 
formação docente está articulada no complexo movimento do mundo 
do trabalho mediado pela BNCC e as recomendações dos organismos 
internacionais. A relevância da pesquisa consiste em colaborar para a 
produção do conhecimento científico na medida em que aponta como 
a BNCC, defendida pelos interesses dos reformadores empresariais, 
organismos internacionais e organizações sociais da iniciativa privada, 
se materializa nas políticas de formação docente.

A metodologia utilizada para a construção do trabalho é a da 
pesquisa bibliográfica e documental. Foram utilizados documentos 
legais como alicerces da pesquisa, foi realizado o levantamento biblio-
gráfico nos periódicos Scientific Electronic Library Online (SciELO), por-
tal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 
(Capes) e Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPEd) por 
meio de artigos, com o recorte temporal de 2014-2020. Foi realizado 
análise dos resumos e palavras-chave dos artigos científicos.
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O percurso metodológico terá como base o princípio da dialé-
tica, pois visa analisar o papel dos Organismos Internacionais que arti-
cula, junto a uma fração da burguesia local, uma agenda globalmente 
estruturada para a educação. A análise da produção cientifica exigiu 
que a identificação da natureza do estudo, o contexto histórico no qual 
foi elaborado e os possíveis impactos no campo de estudo.

O MARCO LEGAL DA CONSTITUIÇÃO DA BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

A BNCC é um documento norteador para elaboração e/ou 
revisão dos currículos de todas as etapas e modalidades no âmbito 
da Educação Básica seja instituição pública ou privada brasileira. Tem 
caráter normativo, orgânico e progressivo, portanto é obrigatório. Ela 
define o conjunto das aprendizagens essenciais e assegura os direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que todos os estudan-
tes devem desenvolver ao longo do percurso escolar básico. Possuiu 
três versões.

A partir da década de 1980, com a efetivação da Constituição 
federal brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), o governo federal admite a 
ideia de uma base comum para a educação em todo território brasilei-
ro. Segundo o artigo 210 da Constituição de 1988 “Serão fixados con-
teúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).

Observamos que a ideia de criar uma Base Nacional Comum 
Curricular para a educação do país não é atual, mas sim um desejo 
antigo dos Movimentos sociais da época, em sintonia a CF de 1988, 
temos a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 9, em 
que reforça a necessidade de uma Base Comum:
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Art. 9ºA União incumbir-se-á de:
[...]
IV – estabelecer, em colaboração com os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensi-
no médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum 
(BRASIL, 1996).

Em 1997 foram consolidados os dez parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) para o ensino Fundamental, do primeiro ao quinto 
ano, sendo uma iniciativa do Governo Federal buscando nortear o 
trabalho do professor da Educação Básica em sala de aula, assim como 
na elaboração do currículo para construção do Projeto Político Peda-
gógico (PPP). Em 1998 se ampliou para o sexto ao nono ano do Ensino 
Fundamental, por fim, no ano de 1998 são lançados os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Pcnem) (BRASIL, 1998). 
Em 2008 se têm a instituição do Programa Currículo em Movimento 
(BRASIL, 2008) que visava a melhoria da qualidade da Educação Básica, 
que seria conseguido por meio da definição de currículos para o Ensino 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, esse programa teve a 
duração de 2 anos.

Em 2010 foi lançado o documento que determina as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e em seguida as Di-
retrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), 
voltados para a orientação do planejamento curricular nas escolas e 
nos sistemas de ensino. Ademais, é realizada a Conferência Nacional 
de Educação (Conae), nesse documento é explicitada a necessidade da 
criação De uma Base Comum como um plano nacional da educação. 
No final do ano de 2010, é estabelecido por meio das diretrizes, que o 
Ensino Fundamental tenha 9 anos de duração.

A Portaria n. 867, de 2012, institui o Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa (Pnaic) (BRASIL, 2012), que foi uma ferramenta 
para se instaurar o início da padronização dos conhecimentos iniciais 
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das crianças, sendo a idade máxima de 8 anos para a criança estar 
alfabetizada. A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, regulamenta 
o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), o plano prevê 20 
metas para a Educação Básica, 4 delas para a Base Nacional Comum 
Curricular, vigente por dez anos. No mesmo ano é realizada a 2ª Confe-
rência Nacional pela Educação (Conae), o documento trouxe reflexões 
e propostas para educação, apresentando uma mobilização para a 
efetivação da Base Comum.

A Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015 (BRASIL, 2015), Ins-
titui Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base 
Nacional Comum Curricular, que acontece a discussão no I Seminário 
Interinstitucional para elaboração da BNC. Em 16 de setembro de 
2015 a 1ª versão da BNCC é disponibilizada para a sua leitura, no final 
do mesmo ano, houve uma mobilização por parte das escolas para 
que a BNCC fosse debatida, no ano de 2016, a 2ª versão da BNCC é 
apresentada, no mesmo ano ocorreram 27 seminários estaduais com 
educadores e gestores, a fim de debater a Base Nacional. Em 2017, 
o MEC entregou a versão final da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), no mesmo ano, o 
Conselho Nacional de Educação, cria uma resolução para orientar a 
implantação da BNCC, em 2018, o Ministério da Educação entregou 
ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a 3ª versão da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio.

Segundo a BNCC, as escolhas pedagógicas devem seguir as 
orientações para o desenvolvimento de competências, visto que essas 
instruções trazem indicações claras e bem definidas do que os alunos 
devem saber como adquirir habilidades, conhecimentos, valores e 
atitudes, com isso, houve a responsabilização dos profissionais da edu-
cação pelo êxito ou fracasso da educação. Como bem pontua Shiroma, 
a ideia de culpabilização do fracasso escolar por parte dos educadores 
e das instituições vem ganhando espaço nas principais mídias, consoli-
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dando a visão que a grande marca das instituições públicas, advém da 
má qualidade do ensino.

Para isso, foram criados testes para que o Governo avaliasse os 
alunos e consequentemente, a educação, possuindo o controle dessa 
educação, de acordo com esses resultados é aplicada recompensas 
ou punições, assim como o pensamento ideológico do Banco Mundial 
previsto em sua agenda.

A PRODUÇÃO CIENTIFICA SOBRE A BNCC, ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
PERÍODO DE 2014-2020

A pesquisa foi realizada com o recorte temporal de 2014-2020, 
tendo como descritores centrais: Base Nacional Comum Curricular, Tra-
balho Docente e Formação Docente. A revisão sistemática de literatura 
perpassou entre análises documentais e bibliográficas, a revisão biblio-
gráfica foi realizada nas plataformas SciElo, Capes e nos anais da ANPEd.

Para obtermos um panorama geral, foi detalhado os gráficos 
abaixo, mostrando a quantidade de textos selecionados por região 
brasileira para iniciarmos a discussão acerca de que região se produz 
conhecimento sobre a Base Nacional Comum Curricular, é preciso 
analisar o que temos por trás desses números e suas implicações reais 
na formação dos educadores sobre a legislação que rege o sistema 
educacional da sociedade capitalista, se perguntar os benefícios e 
prejuízos desse modelo educacional brasileiro.

No gráfico 1, possui as informações sobre as publicações sele-
cionadas na pesquisa, a partir da articulação dos temas, Base Nacional 
Comum Curricular, organismos internacionais e formação docente, por 
localidade do país, como podemos observar no gráfico abaixo:
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Gráfico 1 – Artigos selecionados SciElo por regiões do Brasil: 2014-2020.
Fonte: Elaborado pelo autor.

No gráfico 1 se encontram informações a respeito da quantida-
de de artigos selecionados do diretório SciELO com base nas regiões 
brasileiras, levando em consideração a sua região de publicação. O 
gráfico nos mostra que quando se comparado com as regiões, Norte, 
Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste, o maior quantitativo de publi-
cações envolvendo as temáticas BNCC, Organismos Internacionais e 
Formação de professores foram nas regiões Sul e Sudeste do país.

O gráfico 2 expressa de forma quantitativa as obras seleciona-
das a segundo os filtros temáticos da pesquisa, os números dos artigos 
selecionados por região brasileira para elucidar qual o lócus da produ-
ção científica relativa ao documento normativo que rege os conteúdos 
essenciais para o Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
como contido no gráfico a seguir:
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Gráfico 2 – Artigos selecionados Capes por regiões do Brasil: 2014-2020.
Fonte: Elaborado pelo autor.

De forma majoritária, no gráfico 2 temos que o lócus das publi-
cações se concentram na parte com maior concentração de capital do 
país, portanto, recebem maiores investimentos destinados a pesquisa 
científica, em contraposição dos estados do norte e nordeste brasileiro.

O gráfico 3 aponta os artigos escolhidos dos anais da ANPEd, 
após as análises realizadas dos seus resumos, abordando os assuntos 
pertinentes à gênese da BNCC, e suas respectivas obras legais, se 
valendo da análise por localização geográfica e econômica do Brasil. 
Como podemos visualizar de forma clara no gráfico abaixo:

Gráfico 3 – Artigos selecionados ANPEd por regiões do Brasil: 2014-2020.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ao analisarmos o gráfico acima, percebemos que as pesquisas 
científicas se concentram nas regiões Sudeste e Sul do país, mesmo se 
utilizando de diversificados diretórios de pesquisa, observamos esse 
cenário. O questionamento que fica é: Será que está sendo discutida a 
Base Nacional Comum Curricular de forma necessária? Quais as razões 
pelas quais não se possui pesquisas científicas a respeito da Base na 
região Norte-Nordeste mesmo após a sua implantação? Quais as impli-
cações da ausência das discussões sobre a BNCC e suas consequências 
para a educação no Brasil? Os profissionais de educação têm de fato 
conhecimento sobre o porquê da implementação da base, quais discur-
sos ideológicos existem por trás dessa implantação? Essas são questões 
para refletirmos posteriormente a partir dos dados apresentados.

A partir dos dados apresentados conclui-se que as pesquisas 
sobre a Base Nacional Comum Curricular ainda se mostram incipien-
tes, visto a sua grande magnitude e os impactos que ela irá causar no 
sistema educacional brasileiro, apesar da conversa sobre a padroni-
zação dos conteúdos educacionais brasileiros e criação de uma Base 
Comum desde a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) com o artigo 
210, somente nos últimos 5 anos que se possui estudos com caráter 
científico acerca da mesma.

As pesquisas preliminares apontam que pouco se têm pro-
duzido sobre a temática. Como aponta o gráfico 4, que apresenta as 
porcentagens dos trabalhos científicos realizados entre os anos de 
2014-2020, a seguir:
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Gráfico 4 – Porcentagens de trabalhos realizados de 2014 até 2020 acerca da temática 
da BNCC.
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No gráfico 4 observamos que possui alguns períodos crescen-
tes de realização de pesquisas sobre a BNCC. São estes: de 2014-2015, 
2016-2017, 2018-2019, mas apesar desses períodos de crescimento, 
eles se mostram incipientes de acordo com a concepção de que desde 
a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), já se dialogava em direção a de-
finição de conteúdos base para o País vemos que essa Base começou a 
ser debatida nos últimos anos.

Ademais, a maioria dos textos selecionados para a pesquisa, 
não apontam as relações entre a Base Nacional Comum Curricular e 
os organismos internacionais de forma explícita. Ao estudar acerca da 
gênese da BNCC, compreendemos vários fatores que influenciam a sua 
construção e consolidação, para se chegar no que entendemos hoje 
por BNCC. Não apontando relações diretas, mas que implicitamente 
perpassam sobre as orientações do Banco Mundial e a OCDE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, é perceptível que a Base Nacional Comum Curricular 
apesar de ser um documento formativo que tem por princípio assegu-
rar a padronização dos conhecimentos básicos para o Ensino Infantil, 
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Ensino Fundamental e Ensino Médio, possui em sua gênese, pelares, 
fundamentos e orientações dos organismos internacionais, seguindo a 
mesma linha ideológica. Porém, ao analisarmos o contexto brasileiro, 
vemos que as influências estrangeiras, junto com a concepção do libe-
ralismo, acabam-se por culpabilizar o fracasso escolar pela instituição, 
assim como os profissionais da educação.

Ademais, a partir de serem analisados os dados encontrados, é 
notório que as pesquisas a respeito da Base Nacional Comum Curricu-
lar, ainda se mostram incipientes, sendo assim, somente o começo do 
diálogo necessário acerca da sua gênese, seus fundamentos, discursos, 
sua práxis e todo o impacto sofrido pelo cerceamento e limitação da 
atuação do trabalho docente em sala de aula, instituições públicas 
e privadas. Esse trabalho busca a elucidação para essas questões, 
não sendo esse trabalho conclusivo, mas sim de apresentar o início 
de vários debates sobre o surgimento da Base, ideologias presentes 
explicitamente ou implicitamente no discurso que é vinculado pela sua 
base legal, pelo Governo Federal e pelos meios midiáticos.

Esse trabalho possibilita um estudo introdutório sobre a temá-
tica, mas assegura que é imprescindível compreender todo o caminhar 
desse complexo processo que perpassa por diversos âmbitos da 
sociedade, entender a influência sofrida pelos órgãos internacionais 
como o Banco mundial (BM) e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), seu papel crucial na adoção de 
medidas de padronização, bem como, de controle sobre o trabalho e 
formação docente, sistema de punições e recompensas, os interesses 
dos mesmos em se mercantilizar todo o processo educacional, tendo 
como objetivo a manutenção do sistema capitalista, a obtenção de 
lucro, alianças com iniciativas privadas.
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OBSERVAÇÃO PRÁTICA NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO ÀS 

MARGENS DA SOCIEDADE

Alvanir Ivaneide Alves da Silva
Adriano de Araújo Santos

RESUMO
O artigo apresenta uma experiência observada durante a disciplina de Está-
gio Supervisionado, do curso de Licenciatura em História (UFRPE), no qual 
foi possível identificar a importância da prática docente participativa e ino-
vadora, possibilitando a construção de um conhecimento dialógico e crítico, 
mesmo diante de injustiças sociais e desigualdades territoriais, elementos 
presentes na comunidade em que a unidade escolar está inserida. Uma edu-
cação que rompa com os paradigmas tradicionais de exposição e reprodução, 
pode dar novas perspectivas para os estudantes e uma experiência rica para 
os estagiários, professores em formação que podem experimentar o exercí-
cio da prática docente em condições mais difíceis exigindo do profissional 
docente planejamento e compreensão das necessidades do público para o 
qual trabalha.
Palavras-chave: Ensino. Formação. História. Educação.
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INTRODUÇÃO

Nosso texto descreve a experiência de estágio em uma escola 
periférica localizada na cidade de Feira Nova, especificamente na co-
munidade de Jacarezinho. Um ensino que possibilitou a aprendizagem 
através da inovação, experiência valiosa no processo formativo docen-
te, tendo em vista que a educação deve incluir elementos que sejam 
construtivos, e interdisciplinares, sobretudo no ensino de História.

Para o estagiário, uma educação que forme discentes capazes 
de atuar autonomamente no campo da pesquisa de forma crítica, onde 
mesmo diante de tantas carências sociais e desigualdades, possam ser 
capazes de atuar ativamente no processo de aprendizagem. Como é 
defendido por Paulo Freire: “Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua cons-
trução” (FREIRE, 1996, p. 47). E através da observação prática em uma 
escola localizada em uma periferia é possível ter a perspectiva de que 
o ensino é capaz de atuar diante das injustiças sociais, atraindo a aten-
ção dos alunos e proporcionando aulas ponderadas.

A inovação na prática pedagógica do ensino de História possi-
bilitou a formação de estudantes que questionam. E a mediação esta-
belecida pelo professor entre sua experiência teórica e educativa, pro-
porciona um ensino integralista e humanizado, assim compreendemos 
que a educação é o meio que proporciona formas de desnaturalizar as 
injustiças e combater as desigualdades escolares.

O ensino de História interativo contribui para a compreensão do 
mundo a qual os educandos estão inseridos, e possibilita o desenvolvi-
mento de atitudes de combate à pobreza e a inferiorização. Esses mo-
tivos nos levam a realçar a importância do estágio, tanto na formação, 
como na aproximação entre a universidade e a pluralidade escolar.
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OBJETIVO

Enquanto docente em formação, é perceptível que a educação 
possui suas especificidades de acordo com o local onde a unidade de 
ensino está inserida. Percebemos na prática a falta de relevância e 
comprometimento nas aulas escolares de História por parte de alguns 
discentes, sendo necessário a utilização de métodos inovadores para 
transformá-las em aulas produtivas (GASPARIN, 2003), a fim de que 
seja estimulado meios de oportunidades de superação social.

No estágio desenvolvemos um conjunto de atividades que 
contou com a observação geral da unidade escolar, entrevista com a 
equipe gestora, coordenação e docentes, concluindo com a observa-
ção das aulas de História.

A instituição conta com atuação de 65 funcionários, dentre eles 
22 professores efetivos e 18 contratados. A escola possui uma equipe 
gestora, composta por: gestora e assistente de gestão, secretária e 
auxiliares de secretaria, de serviços gerais e outras. A escola oferece 
duas modalidades de ensino: Ensino Médio Integral (EMI) e Educação 
de Jovens e Adultos Travessia). No quadro discente a escola possui 500 
estudantes distribuídos em turmas 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 
integral, EJA Médio e travessia.

Foi acompanhado turmas de terceiro ano do Ensino Médio, 
observando a prática diária da professora de História, num total de 15 
aulas, que em um contexto geral, possibilitou uma significativa amos-
tra da sala de aula e de toda a sua diversidade.

Nesse contexto, nosso objetivo visa descrever a experiência do 
estágio em uma escola de periferia e as contribuições do ensino intera-
tivo para os estudantes e para discentes estagiários em sua formação.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na prática docente a diversificação de métodos no partilha-
mento de informações, assim como seus usos na construção e desen-
volvimento do ensino de História, demonstra que é possível construir 
uma prática inovadora, que mostra a História como uma disciplina viva, 
próxima dos estudantes, desprendendo-se do modelo de componente 
tradicional que requer apenas memorização de datas e fatos, promo-
vendo um campo amplo de estudos na prática da aprendizagem.

O contato com fontes históricas diferentes e com a pesquisa 
possibilita o dinamismo no ensino aprendizagem, seja pelo diálogo em 
conjunto, ou pela interdisciplinaridade das abordagens históricas. Por 
meio de um planejamento a docente desenvolvia aulas de acordo com 
as carências do local, possibilitando também a participação dos educan-
dos, colocando-os na atuação de seminários e criação de jogos didáticos.

A educação é a base da sociedade como um todo, ela sendo uti-
lizada de maneira integralista em sala, principalmente se tratando de 
aulas de Histórias que abordam os feitos sociais, podem ser rompidas 
barreiras desiguais que ainda se perpetuam no cenário periférico. E 
por meio de métodos atuantes se estimula a prática da pesquisa além 
do espaço escolar, possibilitando também aos estagiários em sua for-
mação inicial experiências mútuas de como agir diante das incertezas 
e carências escolares.

No caso da metodologia do ensino de História é necessário o 
uso da pesquisa tanto para o professor, quanto para os alunos, pois é 
fundamental uma construção teórico-metodológica para o ensino de 
História com o intuito de mobilizar a consciência histórica, pois o pas-
sado deve ser revisitado, cabendo o desenvolvimento de adolescentes 
para que aprendam a pensar acerca da sua posição social e de como 
eles podem mudar essa realidade (CASTANHA, 2014).

Na obra Metodologia do Ensino da História, Fochi (2015) evi-
dencia que a didática e a metodologia do ensino devem ocupar um 
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espaço em equilíbrio e na mesma esfera das pesquisas e dos temas 
históricos, pois um ensino aprendizagem pluridisciplinar é desenvolvi-
do com o uso de uma boa didática, ligando diretamente os docentes já 
formados ou os docentes em formação, com o campo escolar, a fim de 
desenvolverem um ensino construtivo, longe dos padrões tradicionais.

A História possui um conteúdo escolar que necessita 
estar articulado, desde o início da escolarização, com os 
fundamentos teóricos e critérios metodológicos, a fim 
de evitar abordagens e conotações de juízo de valor, car-
gas morais ou perpassadas por tendências dogmáticas e 
estigmatizadas (FOCHI, 2015, p. 25).

E com a prática de estágio é possibilitado uma captação de 
fontes “o primeiro momento é o da observação histórica, sempre me-
diada por vestígios” (MAUAD; GRINBERG, 2010, p. 147). Dessa forma, 
durante a formação docente é possível desenvolver uma visão crítico 
reflexiva acerca da utilização de métodos que não possibilitam aulas 
apenas expositivas, mas aulas que coloquem os alunos no campo de 
produção, pesquisa e da criatividade. Proporcionando a compreensão 
através da formação prática sobre importância dos métodos inovado-
res e ativos para um ensino aprendizagem eficaz, que visa à interação 
de educandos e educadores.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O dia a dia em uma sala de aula inserida em um meio a qual 
existem imensas carências sociais, onde o meio territorial age e 
influencia diretamente no sistema escolar, não é fácil, além do mais 
com a utilização de aparelhos eletrônicos e a existência de problemá-
ticas sociais (insegurança, crise econômica, fome, violência), atingem 
diretamente a atenção e desempenho dos discentes dentro da escola, 
o que requer um trabalho de ensino que utilize uma metodologia atu-



531COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

ante, desenvolvendo-se especificidades no partilhamento de ensino 
(SANTOS; MOREIRA; GANDIM, 2018).

Mesmo com as limitações de recursos de materiais, a docente 
detinha uma comunicação com os estudantes, mas um ponto que 
merece destaque foi o estímulo à pesquisa; os alunos realizavam 
projetos de pesquisa, apresentação de seminários, produção de jogos 
educacionais, que, tendo base no conteúdo trabalhado estimulava a 
imaginação e criatividade.

A realização de aulas participativas desenvolveu nos alunos a 
reflexão e criticidade, ao invés de aulas estritamente expositivas, que 
ainda são realidade em muitas escolas. Foi perceptível um diálogo 
direto entre professor e aluno, assim como entre os próprios alunos, 
num movimento apregoado por Freire (1981, p. 79), quando afirmava 
que: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 
se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.

Dessa maneira, percebemos um ambiente que mesmo fazendo 
parte de uma periferia, com a existência de diversas problemáticas sociais, 
mas estava propício ao desenvolvimento da aprendizagem, onde os alu-
nos estavam tendo a possibilidade de aprender a conhecer, a conviver e a 
produzir através do trabalho interativo e de uma prática dialógica.

No panorama dialógico, o conhecimento é produzido a partir 
da interação, desenvolvida através de diálogos. O professor nessa 
abordagem media o conhecimento, acultura e a situação de educando. 
Esse processo de ensino aprendizagem requer um professor compro-
metido e habilidoso, pois mesmo diante das incertezas que cercam o 
ambiente de ensino, ele irá proporcionar novas situações-problema, a 
sala de aula se torna um local interativo, pois o aluno tem autonomia 
para questionar, tirar dúvidas, tendo como base o uso da pesquisa, 
pois os alunos continuarão a busca pelo conhecimento fora da escola 
(AUGUSTO et al., 2004). E se tratando do ensino da História, é neces-
sário ser atraído o interesse epistemológico no desenvolvimento das 
atividades propostas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendendo nosso objetivo: investigar a relevância do estágio 
à formação docente, a partir da experiência vivida na observação da 
escola e das aulas de História, tratamos e analisamos o período em 
que efetuamos nossas atividades em uma Escola de Referência em 
Ensino Médio.

A prática docente observada transpareceu-se participativa, na 
qual os conteúdos foram trabalhados considerando a teoria e a prática, 
através das apresentações de seminários e construção de jogos (LIMA, 
2018), tornando o ensino de História mais atrativo e produtivo. Por 
meio da execução, a docente atraiu a atenção dos educandos, esti-
mulando a prática da pesquisa, e também a visão questionadora nos 
debates na sala de aula, oferecendo iniciativa à prática e construção de 
um aprendizado reflexivo.

Percebemos as dificuldades da escola pública e da docente, 
tanto na conciliação da carga horária extensa e salas de aula lotadas, 
quanto frente às adversidades enfrentadas no contexto periférico, mas 
vimos que é possível construir através do planejamento uma prática 
inovadora que mostra a História como uma disciplina ativa, adjunta 
aos discentes, fugindo do tradicionalismo e se aproximando dos com-
plexos vividos dentro da escola.

O estágio proporcionou momentos sociáveis e uma aproxi-
mação importante com o público interno escolar, onde foi provável 
observar na prática a realidade e as alternativas da docência em uma 
escola pública estadual inserida em uma periferia (SANTOS; SILVA; 
SIQUEIRA, 2010)
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REVISÃO SISTEMÁTICA DE  
LITERATURA SOBRE FORMAÇÃO  
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E A TEMÁTICA GEOMETRIA
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Dilza Côco

Sandra Aparecida Fraga da Silva

RESUMO
Este artigo apresenta resultados de pesquisa bibliográfica (2015-2020) sobre 
a temática formação de professores que ensinam matemática na infância 
e o ensino de geometria, com foco no conceito de localização. Em termos 
metodológicos, trata-se de estudo de revisão sistemática de literatura que 
privilegiou diálogos com fontes alinhadas à perspectiva Histórico-Cultural 
(THC). As bases de dados consultadas foram sítios virtuais de dois programas 
de Pós-Graduação a saber: Programa de Pós-Graduação em Educação, em 
Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santos (Educimat/Ifes) 
e o do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo (PPGE/Ufes). A escolha por esses programas deve-se ao fato de 
serem os mais antigos no Espírito Santo que possuem a linha de pesquisa for-
mação de professores e educação matemática. Além disso, o levantamento 
conta com dados obtidos nos bancos da Biblioteca Digital de Teses e Disser-
tações (BDTD) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (Capes). As análises dos dados evidenciam escassez de trabalhos 
que abordam conhecimentos da geometria em formação continuada de pro-
fessores da Educação Infantil ancorada na THC. Desse modo, os resultados 
apontam que se trata de uma temática que apresenta potencial para novos 
estudos, e ainda evidencia a relevância para investigações que apostam em 
propostas teórico práticas para o ensino no contexto educacional, especial-
mente sobre o conceito de localização como pretendemos empreender.
Palavras-chave: Revisão Sistemática de Literatura. Teoria Histórico-Cultural. 
Geometria. Formação Continuada de Professores da Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta resultados de estudo bibliográfico, do tipo 
revisão sistemática de literatura, relacionado à formação de profes-
sores da Educação Infantil e a temática de geometria. Esse estudo 
foi organizado como parte de uma pesquisa em desenvolvimento no 
Programa de Pós-Graduação em Educação, em Ciências e Matemática 
(Educimat), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). É importante 
situar ainda, que se trata de investigação com vínculos com o Grupo 
de Pesquisas em Práticas Pedagógicas de Matemática (Grupem). 
Esse grupo tem direcionado esforços na condução de estudos com 
base nos fundamentos da teoria Histórico-Cultural em interface com 
a área de educação matemática na infância desde o ano de 2011, 
com especial atenção para processos formativos de docentes em 
atividade pedagógica.

O levantamento bibliográfico, objeto de discussão desse texto, 
foi realizado em dois momentos, durante o ano de 2020, e privilegiou 
diálogos com produções acadêmicas (dissertações e teses) disponíveis 
em bancos virtuais categorizados pelas autoras como, locais e nacionais. 
A base de dados consultada na categoria local foi o site do Educimat/
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Ifes1 e o banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGE/Ufes)2. 
Na segunda categoria o levantamento rastreou produções no banco 
de teses e dissertações da Capes e da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD).

Com o objetivo de compartilhar os achados do levantamento, 
organizamos esse artigo em seis partes, incluindo essa introdução e as 
considerações finais. Na segunda parte situamos os pontos de partida 
para revisão de literatura, na terceira buscamos conhecer o acervo 
de pesquisas locais e nacionais, conforme o recorte especificado. Na 
sessão seguinte desenvolvemos discussões mais detalhadas a respeito 
de investigações que se aproximam com a nossa proposta e na quinta 
parte sinalizamos os resultados encontrados.

Esperamos com essa produção evidenciar a prevalência de 
pesquisas na área de formação de professores da Educação Infantil 
que ensinam matemática, com foco em conhecimentos de geometria, 
com especial destaque para o cenário capixaba. Desse modo, temos a 
expectativa de que os resultados encontrados possam sugerir novos 
investimentos de pesquisadores interessados nesse campo de estudos.

PONTOS DE PARTIDA PARA A REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
LITERATURA

A produção bibliográfica acadêmica é ampla e diversa, e por isso 
oferece desafios aos pesquisadores. Para sistematizar uma revisão siste-
mática de literatura é necessário que o investigador estabeleça pontos 
de partida e para isso deve fazer escolhas. Nessa investigação estabele-

1  Disponível em: https://educimat.ifes.edu.br/index.php/dissertacoes. Acesso em: 
20 abr. 2021.
2  Disponível em: https://educacao.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGE. Acesso em: 
20 abr. 2021.
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cemos como foco de interesse para nosso diálogo a busca por pesquisas 
alinhadas à perspectiva Histórico-Cultural no campo da formação de 
professores da Educação Infantil que ensinam matemática, e mais espe-
cificamente ainda, sobre geometria e o conceito de localização.

Entendemos que essa temática ganha relevo quando observa-
mos as demandas do trabalho pedagógico da Educação Infantil, que são 
diversas e complexas. Além disso, a formação inicial do professor que 
atua nessa etapa da Educação Básica, por assumir uma característica 
generalista, sinaliza demandas que merecem ser ampliadas no âmbito 
da formação continuada. Desse modo, a formação de professores está 
em conexão com as demandas da escola, que por sua vez atende as 
necessidades de formação humana das novas gerações, ou seja, está a 
serviço da sociedade e da coletividade.

Considerando a escola como esse ambiente privilegiado e insti-
tuição sofisticada, cujo objetivo principal é a disseminação e ampliação 
dos conhecimentos e da cultura, corroboramos com Moura et al. 
(2018, p. 207, 208), quando afirma seu entendimento sobre a escola, 
“[...] como espaço de aprendizagem e apropriação da cultura humana 
elaborada, bem como do modo de prover os indivíduos, metodologica-
mente de formas de apropriação e criação de ferramentas simbólicas 
para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades”. 

Assim, o trabalho realizado por essa instituição promove o 
desenvolvimento dos sujeitos de modo singular, e ao mesmo tempo 
garante a continuidade da cultura humana. Sobre essa continuidade 
é importante destacar que não se trata de uma simples reprodução 
do velho, mas abre possibilidades para novos modos de compreensão. 
Ademais, entendemos a escola, também como o “ambiente de traba-
lho do professor, [e] constitui-se primordialmente como espaço social 
de aprendizagens, inclusive do professor” (ARAÚJO, 2003, p. 33).

Neste sentido, assumimos o professor como um sujeito que 
desenvolve uma atividade primordial e necessária ao processo de 
humanização. Conforme Araújo (2003, p. 32), o professor “como aque-
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le que faz a profissão de ensinar, pôr uma marca. Aquela marca que 
permite produzir/avançar no campo dos conhecimentos vivenciais e 
dos conhecimentos científicos”. A partir destas concepções, o homem 
se constitui pelas interações sociais, e, portanto, se faz necessário que 
o professor esteja em constante processo formativo que possibilite as 
trocas de experiências e relação com seus pares, na busca por novas 
aprendizagens que enriquecem a sua prática. Assumimos que as ações 
formativas devem privilegiar que sua organização se dê no coletivo do 
grupo de professores, no qual possibilitará discussões, trocas e res-
significações de conhecimentos. Nesta perspectiva, ancoramos nosso 
estudo na teoria Histórico-Cultural (THC), cujo principal expoente foi 
Vigotski (1896-1934), que segundo Oliveira (1997) entende o homem 
como ser social e cultural que influência e é influenciado à medida que 
se relaciona com o meio.

Essa compreensão justifica nossa escolha pela abordagem da 
formação continuada para professores com base nos pressupostos 
vigotskianos. Nessa vertente o trabalho educativo é considerado uma 
atividade especial da maior importância para o desenvolvimento hu-
mano, dentre as demais atividades criadas historicamente. Trata-se de 
uma atividade que depende da ação do professor na organização de 
um trabalho pedagógico intencional, adequado e voltado para os fins 
da aprendizagem por meio das interações e das interlocuções durante 
todo o processo formativo, desde a primeira infância.

Com base nessas proposições temos como meta a organiza-
ção e desenvolvimento de uma ação formativa com professores da 
Educação Infantil que ensinam matemática, sobre conhecimentos 
matemáticos, em especial sobre o conteúdo de geometria relacionado 
a localização. A respeito dessa temática, Guimarães (2018, p. 55) res-
salta que Lanner de Moura et al. (2018) “destacam que a geometria é 
tida como uma das áreas mais antigas da Matemática [...] há indícios 
da geometria antes mesmo do surgimento da escrita”. E sua origem 
remete ao empiricismo, à prática da observação e da experimentação, 
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surgindo a partir da satisfação de necessidades humanas coletivas. 
Guimarães (2018, p. 55) afirma que “desde a origem da civilização, o 
homem sempre buscou mapear o mundo e organizá-lo”. Ao longo da 
história surgem novas necessidades que acarretam o desenvolvimento 
de conhecimentos científicos cada vez mais complexos e refinados.

Portanto, o trabalho pedagógico com a geometria com foco 
na localização, desde os primeiros anos de vida, busca desenvolver 
os sentidos de orientação e direção, a compreensão e relação que 
estabelecemos com o entorno que nos cerca. Um trabalho pedagó-
gico planejado e realizado a partir do movimento lógico-histórico do 
conceito, possibilita a compreensão de como se originou as primeiras 
necessidades dos povos primitivos com a orientação espacial, assim 
como a aprendizagem e a apropriação do patrimônio histórico da 
humanidade. Desse modo, Moura et al. (2018, p. 7-8) afirma que 
“Podemos dizer, portanto, que no início, desde as primeiras interações 
da espécie humana com o mundo, às situações adversas pelas quais 
passaram os homens primitivos os levaram a acumular descobertas 
geométricas relacionadas ao meio em que viviam”. Segundo Bishop 
(1999, p. 51),

Todas as sociedades desenvolveram métodos para codi-
ficar e simbolizar o seu entorno espacial. Os Povos das 
terras altas de Papua Nova-Guiné, possuíam palavras 
para denotar diferentes graus de perpendicularidade e 
inclinação, mas não havia maneira para descobrir a ideia 
de horizontal. Essas ideias se relacionam com as noções 
geométricas que existiam em todas as culturas.

Desse modo, os conceitos básicos da geometria, ainda hoje 
precisam ser trabalhados de forma sólida com os estudantes visando 
o desenvolvimento em suas máximas possibilidades para a compreen-
são de conceitos e a apropriação de conhecimentos posteriores com 
significado e sentido.
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Tendo em vista a relevância do tema e do indício da existência 
das primeiras noções geométricas há tantos anos junto ao desenvolvi-
mento da humanidade, desde os tempos primitivos, embasamos nosso 
movimento de formação continuada de professores da Educação Infan-
til, como sinalizamos, no aporte teórico nos estudos de Vigotski sobre a 
THC, que acredita no desenvolvimento do homem e na determinação 
do seu comportamento a partir da relação que estabelecemos com o 
outro e com meio. Segundo Oliveira (1997, p. 24) esta “não é uma rela-
ção direta, mas uma relação mediada”. É no sentido de ação mediada, 
apresentado por Oliveira (1997), que se propicia as aprendizagens e o 
desenvolvimento humano na perspectiva de Vigotski. Dessa forma,

A interação face a face entre indivíduos particulares de-
sempenha um papel fundamental na construção do ser 
humano: é através da relação interpessoal concreta com 
outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar 
as formas culturalmente estabelecidas de funcionamen-
to psicológico [...] (OLIVEIRA, 1997, p. 38).

Assim, nessa sessão buscamos situar nossos pontos de partida 
em termos dos referenciais teóricos e que nos possibilita lançar nosso 
olhar sobre o grande acervo das produções acadêmicas.

DIÁLOGO COM PESQUISAS LOCAIS E NACIONAIS

Nessa seção apresentamos contribuições de pesquisas sobre 
educação matemática e infância. Conforme indicamos, organizamos 
nosso levantamento em duas etapas. A primeira privilegiou pesquisas 
locais, publicadas pelo Ifes/Educimat e pela Ufes/Programa de Pós-
-Graduação em Educação, considerando as publicações dos últimos 
cinco anos. A identificação das pesquisas para essa etapa da revisão de 
literatura se efetivou pela leitura dos títulos e dos resumos.
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Em um segundo momento dialogamos com pesquisas desen-
volvidas em outros contextos. Dialogamos com teses e dissertações 
disponibilizadas na Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações 
(BDTD) e no Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Em consulta ao acervo das publicações das dissertações do Edu-
cimat pelo endereço eletrônico oficial do Instituto Federal do Espírito 
Santo realizada no dia 6 de maio de 2020, considerando as publicações 
do período 2015 a 2019, localizamos 128 dissertações. Das disserta-
ções que assumem a educação matemática como temática escolhida, 
identificamos apenas três em formação continuada de professores e 
que se fundamentavam na perspectiva da teoria Histórico-Cultural. 
Assim, selecionamos as dissertações de Lopes (2017), Santos (2017), 
Cerqueira (2019). Posteriormente, complementamos com as produ-
ções de Torezani (2020) e Gomes (2020)3, pois vão ao encontro com a 
mesma linha teórica que fundamenta este projeto.

A leitura dos três primeiros trabalhos foi importante porque 
realizaram ações de formação continuada com base na teoria Históri-
co-Cultural para discutir com professores conceitos matemáticos, como 
também pretendemos realizar. Os dois primeiros trataram do conceito 
de frações e o último explorou o conceito de multiplicação e divisão.

Em relação as produções da Ufes, do PPGE, acessamos o Catá-
logo de Teses e Dissertações do programa4 e consideramos as publica-
ções do período de 2015 a 2020. Ao todo foram produzidas nesse pro-
grama 175 dissertações, porém nenhuma abordava assuntos ligados 
a educação Matemática. As produções de Doutorado, analisadas no 

3  Vale ressaltar que, no momento da consulta, as produções de Torezani (2020) 
e Gomes (2020) ainda não estavam disponibilizadas no site do Educimat. Contudo, 
devido nossas vinculações de origem acadêmica, obtivemos acesso as duas pesquisas 
pelas atividades do Grupem.
4  Disponível em: http://www.educacao.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGE/diss%-
C3%A7%C3%B5es-defendidas?page=21. Acesso em: 6 maio 2020.
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mesmo período, de 2015 a 2020, desse mesmo programa, totalizaram 
12 teses. Encontramos somente 1 que se relacionava com a temática 
da Educação Infantil e a educação de conceitos matemáticos, tese esta 
realizada por Zogaib (2019) e que por sua pertinência e congruência ao 
tema a ser abordado em nossa pesquisa, a selecionamos para compor 
nosso diálogo com as fontes.

Diante dos dados apresentados sobre as produções acadêmicas 
em âmbito local, relacionadas a articulação da temática da Educação 
Infantil com a educação matemática, notamos poucas produções, 
indicando assim espaço para novas pesquisas. Quando olhamos os 
dados pela via do referencial teórico que pretendemos utilizar, a teoria 
Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade, reafirmamos nossas propo-
sições, pois não localizamos nenhuma fonte que articulasse todos os 
descritores, como Educação Infantil, educação matemática, formação 
de professores e teoria Histórico-Cultural.

Para dar continuidade ao diálogo com outras produções cientí-
ficas produzidas em outros contextos, consultamos os bancos de teses 
e dissertações da Capes e da BDTD, delimitando o período de 2015 a 
2020. Para ampliar a busca, adequamos a combinação de descritores 
e assim optamos por utilizar “Educação Infantil” e “Geometria”. No 
site da Capes identificamos 19 trabalhos, entre teses e dissertações, 
e dialogamos mais detalhadamente com 4 pesquisas. No catálogo de 
teses e dissertações do site BDTD, utilizamos os descritores Educação 
Infantil e Geometria e encontramos 7 trabalhos que se aproximavam 
da nossa proposta, contudo destacamos 5 destes.
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Tipo Título Autor Local Ano

Tese

Sentido Espacial de 
Crianças na Educação 
Infantil: Entre mapas, 
gestos e falas.

Zogaib
Ufes/PPGE, 
Capes e BDTD

2019

Dissertação
A orientação espacial na 
Pré-Escola: analisando 
saberes docentes.

Cavalcante Capes e BDTD 2015

Dissertação

Proposta para o ensino 
de matemática através 
da construção e aplicação 
do Tangram: da Educação 
Infantil ao Ensino 
Fundamental II.

Moreira Capes 2016

Dissertação

Representações mentais 
dos conceitos geométricos 
construídos por alunos 
de uma turma de 2° 
período de uma escola de 
Educação Infantil de Boa 
Vista – RR.

Evangelista Capes 2018

Dissertação

Geometria espacial 
e Educação Infantil: 
possibilidades para o 
ensino a partir de uma 
proposta etnomatemática.

Cimadon BDTD 2018

Dissertação
Desenvolvimento do 
Pensamento Geométrico 
na Educação Infantil

Siqueira BDTD 2019

Dissertação

A geometria na Educação 
Infantil: da aparência de 
suas formas à essência de 
suas relações

Gervázio BDTD 2020

Quadro 1 – Levantamento das pesquisas encontradas nos bancos virtuais da Capes 
e da BDTD no período de 2015 a 2020.
Fonte: Elaborado pela autora (2020).
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Devido aos limites de extensão desse texto, daremos destaque 
a detalhes de algumas pesquisas que em nossas análises evidenciam 
maior conexão com o nosso estudo. Assim, privilegiamos diálogos com 
as dissertações de Torezani (2020) e de Gomes (2020), assim como 
com a tese de Zogaib (2019). Salientamos que as duas primeiras pes-
quisas contribuem de modo direto para discussões sobre a temática 
da formação continuada de professores da Educação Infantil sobre o 
ensino da matemática à luz da THC, e a última, por tratar do trabalho 
pedagógico com crianças da Educação Infantil sobre a Geometria. Con-
tudo, nenhuma delas tratam diretamente do conteúdo de localização, 
o que revela o diferencial do nosso trabalho.

DISCUSSÃO

O trabalho de Torezani (2020), fundamentou-se em dados 
produzidos num curso de formação continuada na modalidade de 
extensão semipresencial para 20 professoras da Educação Infantil que 
ensinavam Matemática em escolas da rede pública, visando analisar 
indícios de apropriações sobre conceitos de grandezas e medidas por 
parte das docentes. Ministrado pela própria pesquisadora junto com 
outros participantes do Grupem e com um total de onze encontros 
presenciais no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) do Ifes e 
momentos de estudos no ambiente virtual do Moodle, o curso teve 
por objetivo conduzir as participantes a discutirem e ressignificarem 
seus conhecimentos e suas práticas no que diz respeito ao ensino de 
grandezas e medidas na perspectiva Histórico-Cultural. Para tanto, 
apoiando-se nessa abordagem, durante o curso ocorreram momen-
tos de compartilhamento de vivências e experiências relacionadas à 
temática e à profissão docente. A proposta da ação formativa possibi-
litou apropriação de vários conhecimentos por parte das professoras 
participantes, o que provocou mudanças de qualidade no contexto do 
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trabalho educativo. Indícios desse movimento de mudança de qualida-
de foi apresentado em um livro com experiências didáticas referentes 
aos conceitos de grandezas e medidas.

A dissertação de Gomes (2020) produziu dados com o mesmo 
grupo de professoras participantes da pesquisa de Torezani (2020), 
porém enfatizou conhecimentos sobre a noção de número na perspec-
tiva da THC. Durante os encontros eram colocados em debate estudos 
referentes aos conhecimentos matemáticos e noção de números e 
foram propostas tarefas que estimulassem a integração do grupo, a 
ressignificação de conhecimentos e a ampliação de aportes teórico e 
metodológicos de atividades matemáticas referentes a estes conte-
údos, onde foram estimulados momentos de trocas de experiências, 
discussões e de construção do conhecimento coletivamente e sua res-
significação. Dessa forma, as colaborações do coletivo foram relevan-
tes para a aprendizagem das professoras e que, a partir do curso e das 
discussões realizadas na ação extensionista, as docentes ampliaram 
suas perspectivas metodológicas e se apropriaram dos conceitos rela-
cionados as noções matemáticas. Como produto educacional, também 
foi organizado um livro sobre formação continuada para professores 
da Educação Infantil que ensinam matemática na temática da noção de 
número, sendo abordada a experiência formativa vivenciada no curso 
de extensão.

Em relação a tese de Zogaib (2019), esta abordou o trabalho 
com a educação matemática e a Educação Infantil no campo da geo-
metria, com foco no sentido espacial infantil. A autora mostrou dis-
ponibilidade para assumir uma posição de atenta escuta das crianças 
e apresenta no texto uma concepção dos participantes da pesquisa 
como sujeitos de direitos, históricos, sociais, que atuam e transfor-
mam o espaço. Realça ainda a necessidade da garantia do direito à 
Educação Infantil e ao conhecimento matemático/geométrico para 
exercício de uma cidadania no presente e sua continuidade na vida 
adulta. Buscou ver o mundo do ponto de vista da infância e superar 
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a visão assistencialista da Educação Infantil, de forma a extrapolar o 
trabalho com geometria na Educação Infantil para além do reconhe-
cimento de figuras geométricas.

O resultado dessa pesquisa, revelou que nas brincadeiras e 
interações entre as crianças, com adultos, com objetos e o espaço 
escolar, surge a chamada “geometria dessas crianças”: o sentido es-
pacial infantil. Em suas falas, gestos, desenhos e mapas as crianças, 
influenciam-se e revelaram suas habilidades de orientação espacial 
e visualização espacial nas relações de Localização, posição, direção, 
distância e perspectiva articulando a outras áreas de conhecimento. As 
tarefas propostas por Zogaib (2019), para instrumentalizar sua pesqui-
sa instigaram a curiosidade das crianças e despertaram sua motivação 
para realizá-las. A autora ressalta para a importância da mediação e 
da intencionalidade educativa de professores e instituições escolares, 
pois para a internalização de conhecimentos a respeito do espaço, 
há necessidade de um trabalho sistemático que envolva repetição de 
tarefas e a necessidade de trabalhar com habilidades já emergentes 
nas crianças nas salas de referência da Educação Infantil, resultando 
essa prática, em um efeito positivo e significativo.

RESULTADOS

Diante dos dados apresentados sobre as produções acadêmicas 
em âmbito local, relacionadas a articulação da temática da Educação 
Infantil com a educação matemática, notamos poucas produções, 
indicando assim espaço para novas pesquisas. Quando olhamos os 
dados pela via do referencial teórico que pretendemos utilizar, a teoria 
Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade, reafirmamos nossas propo-
sições, pois não localizamos nenhuma fonte que articulasse todos os 
descritores, como Educação Infantil, educação matemática, formação 
de professores e teoria Histórico-Cultural.
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A cerca do levantamento bibliográfico nacional, este reiterou 
os dados locais, ou seja, indicou a ocorrência de poucas pesquisas 
que tematizam o ensino de conhecimentos do campo da geometria 
na Educação Infantil. Além disso, as pesquisas evidenciaram que 
quando esse ensino acontece, na maioria das vezes, trata-se de ações 
fragmentadas e que se limitam ao reconhecimento de figuras planas 
e a sua nomenclatura, feito por meio de repetição e memorização. 
Supomos que um dos motivos possíveis para esse fenômeno se refere 
a falta de formação escolar e acadêmica que deem suporte teórico 
e metodológico à prática docente. Dessa forma, se faz emergente a 
necessidade de formação continuada para professores que atuam na 
Educação Infantil.

Destacamos ainda, que um aspecto diferencial de nossa pro-
posta em relação aos estudos já realizados está relacionado a possibili-
dade de oferta de curso de formação continuada sobre Geometria com 
destaque para o conceito de Localização para o público de professores 
que atuam na Educação Infantil. Tal proposta será embasada pelos 
pressupostos teoria Histórico-Cultural, e pelo que notamos nenhuma 
das teses e dissertações consultadas no banco da Capes e da BDTD, 
possuíam este referencial teórico. Por outro lado, os trabalhos citados 
aproximam-se da minha pesquisa, pela escolha do tema sobre Geome-
tria e suas relações com conhecimentos matemáticos trabalhados na 
infância, e por isso são fontes científicas que podem ajudar a ampliar a  
abordagem do assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento de pesquisas apresentadas nesse texto, pro-
curou garimpar trabalhos que abordavam a formação continuada de 
professores que ensinam matemática, na primeira etapa da Educação 
Básica, sobre conhecimentos de geometria dando foco ao conceito de 
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Localização na perspectiva da teoria Histórico-Cultural. Os resultados 
da análise das pesquisas acadêmicas identificadas com os descritores 
apresentados, mostraram o quanto ainda se faz necessário estudos 
e a oferta de cursos de extensão que discutam o tema, com os pro-
fessores, visto a escassez de pesquisas encontradas. No nosso caso, a 
busca revelou que nenhum trabalho coincide com a etapa de ensino, 
o público-alvo e os aspectos teóricos e conceituais da nossa proposta.

Nosso estudo mostra o quanto é relevante aprender e ensinar 
sobre o conceito de localização, tendo em vista a sua incidência desde 
os tempos mais remotos da humanidade, a relação que o homem 
estabeleceu com o meio para suprir e satisfazer necessidades pessoais 
e coletivas, ainda presentes nos dias atuais, e o desenvolvimento de 
conhecimentos evolutivos, possibilitando assim, saberes cada vez mais 
aperfeiçoados que atendem as demandas das novas gerações. Desse 
modo, emerge a necessidade de formação continuada para professo-
res que já atuam em sala de aula, para que possam se apropriar desses 
conhecimentos e de outros que fazem parte do acervo cultural e his-
tórico do homem e posteriormente, que possam ser compartilhados e 
trabalhados de forma intencional e significativa com seus alunos.

Finalizamos, ressaltando a carência de estudos e evidenciando 
a importância de formação continuada para professores que atuam 
com a infância, das interações e trocas de experiências na perspectiva 
da THC de Vigotski para a ressignificação de conceitos e a apropriação 
de novos conhecimentos coletivamente e, portanto, se faz necessário 
pensar em como promover o ensino intencional que garanta o direito 
à uma aprendizagem significativa nessa etapa escolar.
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RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
EXTENSIONISTA COM PROFESSORES/

AS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: FORMAÇÃO, 
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RESUMO
O presente relato apresenta experiências do Curso de Extensão Jogos e 
brincadeiras cantantes: um potencial lúdico na formação inicial e continuada 
de professores da Educação Infantil no contexto de pandemia. Trata-se da 
terceira versão do projeto guarda-chuva “O lúdico na era digital: Brincadeiras 
de criança”. O projeto supracitado buscou envolver a comunidade unebiana e 
professores da Educação Básica de Salvador e cidades vizinhas nas discussões 
sobre as potencialidades do lúdico a partir de Luckesi (2018), Andrade (2013) 
para o processo de formação desses sujeitos com referencial teórico em 
Tardif (2002) e Pimenta (2002) e mediado por tecnologias em decorrência do 
estado pandêmico.
Palavras-chave: Formação. Pandemia. Ludicidade. Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

Na maioria dos países, sentiu-se necessidade, em todas as pro-
fissões, de buscar alternativas aos desafios impostos pela pandemia 
ocasionada pelo Sars-CoV-2. Na Educação, essa necessidade tornou-se 
premente devido a impossibilidade da permanência do funcionamen-
to das instituições de ensino equacionada em longo prazo pelo ensino 
remoto emergencial pelas Portarias MEC nº 345/2020 e da Lei nº 
14.040/2020, embora os professores da maioria das escolas públicas 
da Educação Básica não tenham alcançado, para este fim, o uso das 
tecnologias conectadas em rede pela inexistência de aparato tecnoló-
gico e internet para famílias e escolas.

Não obstante, houve um grande investimento das Universi-
dades em estudos, palestras e cursos para professores no intuito de 
manter-nos reflexivos diante da situação pandêmica e da precarização 
do trabalho docente, haja vista que a falta de investimentos e políticas 
públicas para continuidade do exercício docente faz com que não 
exista uma educação pública básica de qualidade, posto que não se 
acredita ser esta a prioridade do poder público. Por outro lado, não 
existe prioridade porque muitas vezes a sociedade civil não demanda 
e, por conseguinte, não chama atenção do interesse político.

Este relato apresenta experiências formativas no Projeto 
de Extensão Jogos e brincadeiras cantantes: um potencial lúdico na 
formação inicial e continuada de professores da Educação Infantil no 
contexto de pandemia, idealizado por docente do DEDC I, em parceria 
com seus orientandos dos Programas de Pós-Graduação Gestec e 
PPGEduc/Uneb. Uma proposta pensada e elaborada no bojo das im-
plicações decorrentes da pandemia cujo objetivo geral foi contribuir, 
respectivamente, com a formação inicial e continuada de estudantes 
de pedagogia e professores da Educação Básica através de ações exten-
sionistas envolvendo jogos e brincadeiras cantantes que perpetuam, 
de geração em geração, potencializando o lúdico que existe em cada 
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sujeito, tanto para enfrentamento das situações impostas ao trabalho 
docente, como para reflexão e exploração do lúdico em sala de aula 
presencial e/ou on-line.

Tais experiências resultaram em uma vasta produção de traba-
lhos no decorrer do curso, o que favoreceu, ao final, a produção de um 
portfólio com relatos, vídeos e atividades criadas pelos cursistas e um 
livro contendo relatos deste trabalho e outros associados. Optamos 
pela abordagem qualitativa na perspectiva da pesquisa, extensão e 
formação embasada na prática docente das pesquisadoras em insti-
tuições de ensino da Educação Básica e do Ensino Superior da rede 
pública do Estado da Bahia. O entendimento da importância da ludici-
dade como inerente ao trabalho docente e a interação com os inscritos 
durante o curso para associar teoria e prática na formação inicial e 
continuada de professores.

O delineamento desta proposta possui quatro etapas, a saber: 
1) considerações acerca da profissão de professor em tempos de 
pandemia; 2) descrição da metodologia utilizada com especificações 
dos processos e ferramentas para o desenvolvimento de cada etapa; 3) 
breve visita às vivências on-line; 4) considerações finais.

PROFISSÃO PROFESSOR CRUZADA PELA PANDEMIA

A profissão de professor tem sofrido impactos econômicos e 
sociotécnicos devido a reorganização da sociedade em modelos emer-
genciais impostos pela racionalidade da modernidade, tanto na esfera 
privada quanto na esfera pública, desde o final do século XX. Porém, 
ressalta-se agora na versão “[…] mais antissocial do capitalismo: o 
neoliberalismo crescentemente dominado pelo capital financeiro 
global […]” assujeitando ainda mais as áreas sociais como a saúde, a 
segurança social e a educação pública (SANTOS, 2020).
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Desta forma, a profissão docente que já enfrentava situações 
desafiantes torna-se mais agravada quando unida à “[…] demonização 
dos serviços públicos e a degradação das políticas sociais ditadas pela 
austeridade […]” em meio à crise gerada por um vírus letal que ameaça 
a todos sem distinção (SANTOS, 2020). Uma crise que, de sobressalto, 
transformou o desconforto do uso das Tecnologias Digitais de Comuni-
cação (TDC) na área educacional em único meio de efetivá-la.

Destarte, não foi possível para a maioria dos professores da 
rede pública lançar mão de seu potencial criativo para o uso das TDC 
em decorrência da falta de estrutura econômica das famílias e da pró-
pria escola para sustentar uma relação que traria, certamente, avanços 
para a área. Os professores viram-se em meio ao caos de uma crise 
sanitária e também oprimidos pelo menosprezo do Estado federativo 
ao seu ofício.

Nesse contexto, as universidades públicas de todo país ressig-
nificaram suas potencialidades, desdobraram-se em suas funções para 
não deixar à margem a situação de descrédito e de desrespeito ao tra-
balho docente, sobremaneira em ofertas on-line para contribuir com 
a formação, reflexão e equilíbrio da classe diante do grande mal-estar 
que assola a categoria.

As mudanças refletiram nas condições do exercício da docên-
cia, que implicou vários enfrentamentos: a falta de condições técnicas 
supridas pelos professores que lançaram mão de usar seus próprios 
investimentos, a degradação da imagem profissional, as rupturas e 
suspensão de contrato, a diminuição da carga horária associada a um 
grande aumento de trabalho, a falta de motivação e dificuldade em 
encontrar novos rumos. Além disso, o alto nível de estresse provocado 
pelo medo pulverizado que retirou qualquer possibilidade de futuro.

As contribuições para formação continuada são seguramente 
movimentos consolidados para o desenvolvimento profissional do 
professor, mas em tempos de pandemia e de políticas que asseveram 
a precarização e a coisificação do trabalho docente consideramos 
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ser uma forma também de luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
docentes com a finalidade de manterem-se firmes em suas qualidades 
técnicas, seus saberes, sua condição política e de macro importância e 
pertencimento social.

Convém acrescentar que vivemos ainda em uma época de 
pouca credibilidade em relação à profissão de professor; esta falta 
de credibilidade se constitui em um entrave em relação à formação 
de uma profissão que data de eras passadas. Como afirmou Pimenta 
(2002, p. 13): “[…] começamos a aprender a ser professor com o pro-
fessor que temos, aprendemos a ser ou a não ser, o que queremos e 
o que não queremos”. Vale considerar, ainda diante de tal afirmação, 
a importância de ser professor, e sua responsabilidade social. Como 
argumenta Tardif (2002, p. 13), “[…] contrariamente ao operário de 
uma indústria, o professor não trabalha apenas um ‘objeto’, ele traba-
lha com sujeitos e em função de um projeto: transformar os alunos, 
educá-los, e instruí-los”. Isso nos leva a considerar que cada professor 
precisa saber elaborar e realizar efetivamente um projeto de ensino 
claro e adequado à prática profissional, em consonância com o mundo 
em que estamos vivendo. Entretanto, a história nos aponta uma traje-
tória permeada de fatos que, muitas vezes, não demonstram coerência 
entre as condições oferecidas e o que se exige do professor.

Assim, a proposta veiculada neste projeto, integrada à Univer-
sidade, reitera as afirmações acima, ao tempo em que confirma ações 
desenvolvidas pelos professores no seu fazer cotidiano. Considera 
suas vivências, não só o conhecimento técnico para atuação enquanto 
profissional, mas o caráter subjetivo do ser docente, à medida que 
concebe a ludicidade como “um estado de consciência, onde se dá 
uma experiência em estado de plenitude […]” (LUCKESI, 2006, p. 6) 
vivido entre seus pares de forma livre, criativa e prazerosa. Chamamos 
atenção para esta forma de viver, por considerar que a qualificação 
do professor está muito distante do ideal, do necessário e também do 
urgente, do lúdico, ainda que inerente e necessário, principalmente do 
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professor do Ensino Fundamental I. Percebemos ainda o processo de 
aviltamento e descaracterização da profissão do professor, a exemplo 
das perdas salariais, que constituem um grande problema para a ca-
tegoria. Esta situação desencadeia movimentos e lutas por condições 
dignas de trabalho que influenciam na subjetividade.

Porquanto, nos apoiamos no autor citado, cujo conceito de lu-
dicidade repousa no fazer pelo prazer subjetivo, para enfatizar que tais 
atividades possibilitaram, a cada um, momentos ímpares em situações 
de grupo a partir de conversas, jogos, brincadeiras, poesias, músicas e 
elaborações cognitivas. Através da diversão o potencial lúdico interno 
que dispõem se elucida e, apesar de estarem fora do espaço escolar, 
repensam o trabalho docente e suas perspectivas na encruzilhada 
ocasionada pela pandemia.

Nesta perspectiva, Andrade (2013, p. 108-109) corrobora quan-
do afirma que a ludicidade apregoa uma “[…] educação que possibilite 
ao sujeito uma viagem na qual ele caminhe como elemento fundante 
na formação do professor, considerando-a enquanto necessidade que 
todo ser humano tem de conviver em grupo com inteireza”, mesmo 
em situações adversas, conforme ditas no parágrafo anterior, para co-
nhecer-se, conhecer o outro ou encontrar formas prazerosas de viver 
dentro de si.

Assim, as reflexões pedagógicas contemporâneas têm restrin-
gido a educação como aquisição crítica de conhecimentos, sobretudo 
do tipo científico e tecnológico e não pela via da subjetividade, entre 
outros fatores relacionados, derivados e derivantes, o que supõe 
a especificidade tanto da educação, do pensamento, da produção, 
aquisição e circulação do conhecimento como um de seus aspectos, 
quanto de outras dimensões do processo mais amplo de humanização.
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A METODOLOGIA E A ESTRUTURA DO PROJETO

Compreendemos a extensão como ação pilar da universidade 
para propiciar aos estudantes e profissionais a reflexão e formação 
contínua como alicerce para o desenvolvimento profissional. Importa 
dizer que os cursos de formação continuada ganharam relevo mediante 
as tensões que marcam o ensino atual sob o ângulo das continuidades 
e das rupturas e, ainda mais, considerando os cursos de formação 
inicial heterogêneos e em grande parte oferecidos por instituições 
particulares onde a pesquisa e a extensão são insipientes.

Desta forma, consideramos ser os processos de profissionali-
zação continuada decorrentes de propostas de extensão que possibi-
litam constituir mediação entre sujeitos essencialmente diferentes no 
confronto e na conquista do conhecimento a partir de seus interesses 
e saberes, já que a inscrição é feita por iniciativa própria a começar da 
ementa e nome do curso.

Nesse processo, ocorreram encontros a distância por inter-
mediação tecnológica utilizando o aplicativo Meet para discussão 
sobre as temáticas, bem como o Google Sala de Aula para sugestões 
de leituras e publicação das produções feitas ao longo do curso. Des-
te modo, foram aprofundadas as discussões, incentivadas as trocas 
de materiais e outras interações entre os pares, concentrando no 
ambiente virtual de aprendizagem (Google Sala de Aula) material já 
existente e elaborado coletivamente.

O curso foi desenvolvido pela líder e alguns membros do Grupo 
de Pesquisa Elufotec – Educação, Ludicidade, Formação e Processos 
tecnológicos, no período de junho a agosto de 2020, em módulos de 
duas horas cada encontro síncrono, com um encontro por semana, con-
tabilizando 8 horas semanais por mês. O restante da carga horária, 16 
horas, realizadas de forma assíncrona, conforme cronograma abaixo. 
A carga horária total do curso compreendeu 40 horas de certificação 
para aqueles que concluíram todas as etapas de atividades designadas.
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DATAS EQUIPE OBJETIVO

04/06/2020 TODOS

	Conhecer os inscritos no projeto.
	Apresentar a equipe executora.
	Falar sobre as plataformas on-line 

que iremos trabalhar

11/06/2020
Dídima e Lorames 
(Teoria e Prática)

	Experienciar movimentos 
gestuais;

	Discutir sobre experiências 
brincantes;

	Trabalhar a atenção, memória e o 
saber ouvir

	Movimentar o corpo ao som de 
canções;

	Exercitar o desenho.

18/06/2020
Luís e Cláudia 
Paranhos (Novos 
jogos para inclusão)

	Discutir sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência nas 
escolas de ensino regular;

	Refletir sobre a concepção de 
corpo e a sua relação com o 
mundo que o cerca;

	Experienciar ações que envolvam 
a motricidade em pessoas com 
deficiência visual;

	Vivenciar atividades que 
estimulem a percepção rítmica, a 
percepção tátil e a identificação 
da lateralidade.

25/06/2020
Cláudia Urpia e 
Jennifer (Brincadeiras 
cantantes)

	Sensibilizar para o potencial do 
corpo como produtor de sons e 
ritmos;

	Vivenciar a música e as canções 
infantis para estimular o despertar 
do lúdico de cada um.

	Refletir sobre os caminhos da 
Educação Infantil e o lugar da 
música na primeira infância;

	Trabalhar a percepção auditiva e a 
concentração.
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DATAS EQUIPE OBJETIVO

09/07/2020
Luana Alves e Mirian 
Brito (Jogos na 
Educação Infantil)

	Promover discussões teóricas 
sobre a aprendizagem na 
Educação Infantil por meio da 
utilização de jogos.

16/07/2020
Dídima e Lorames 
(Teoria e Prática)

	Discutir noções sobre a formação 
lúdica docente a partir do texto de 
Tânia Fortuna

	Oportunizar atividades lúdicas que 
tenham relação com a infância.

23/07/2020
Luís e Cláudia 
Paranhos (Novos 
jogos para inclusão)

	Refletir sobre aspectos inclusivos 
(educacionais e sociais) a partir 
das brincadeiras;

	Experienciar ações que envolvam 
a motricidade de pessoas com 
deficiência visual;

	Discutir a inclusão educacional 
das pessoas com deficiência nas 
escolas comuns;

	Refletir sobre a concepção de 
corpo da pessoa com deficiência e 
a sua relação com o ambiente, os 
objetos e os outros corpos;

	Vivenciar atividades que 
estimulem a percepção rítmica, a 
percepção tátil e a coordenação 
motora fina;

	Compreender a relação entre 
o brincar e as pessoas com 
deficiência.
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DATAS EQUIPE OBJETIVO

30/07/2020
Cláudia Urpia e 
Jennifer (Brincadeiras 
cantantes)

	Refletir sobre a música na 
Educação Infantil;

	Vivenciar atividades, jogos e 
canções que potencializem o 
lúdico;

	Compreender os processos 
formativos como imprescindíveis 
para a identificação dos 
indicadores políticos e 
econômicos nos documentos 
norteadores do sistema 
educacional;

	Valorizar a música pela música e 
sua importância na subjetividade 
humana.

06/08/2020
Luana Alves e Mirian 
Brito (Jogos na 
Educação Infantil)

	Relacionar teoria e prática 
vivenciando o uso de jogos e jogos 
on-line

	Refletir sobre os benefícios/
malefícios, bem como a segurança 
dos jogos;

	O contexto matemático no uso 
dos jogos.

13/08/2020
e 20/08/2020

TODOS

Atribuir sentidos aos conhecimentos 
adquiridos e exercitar a formação no
lugar de formador na realização de 
seminário.

Quadro 1 – Cronograma de Carga Horária.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

REVISITANDO AS VIVÊNCIAS ON-LINE

Neste relato ainda trazemos à baila vivencias on-line que possi-
bilitaram olhares diferenciados para os sujeitos professores, estudantes 
de pedagogia no que diz respeito às suas práticas e, por que não dizer, 
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aos pesquisadores envolvidos no processo. Foram dizeres e reflexões 
sobre o momento pandêmico bem como o prazer de estarmos juntas 
nas tardes de quinta-feira. Neste horizonte, a educação não se limitaria 
à aquisição e à reprodução e produção de conhecimento, mas guarda re-
lação fundamental com o advento histórico, social, lúdico simbólico, ma-
terial, subjetivo, da condição humana. Logo, não é só a aquisição crítica 
do conhecimento que está em jogo no processo humano educacional. 
Neste sentido, tratar a ludicidade e o lúdico traz à tona tal complexidade.

A intenção que permeia esta revisita e relembrar tais momen-
tos é incluir ludicidade, bem como, contribuir para o desenvolvimento 
da autonomia e da responsabilidade do professor através de um saber 
lúdico no qual as subjetividades dos diferentes sujeitos sejam conside-
radas e respeitadas e, assim, este profissional assuma uma atitude de 
compromisso com a democratização, com o diálogo, com a abertura 
para a diversidade presente também na sala de aula.

Ao revisitar os encontros on-line asseveramos que se tomar-
mos como ilustração a ludicidade que permeia o processo educativo 
e, em especial, a docência, veremos que nesta dinâmica a educação 
possibilita ao sujeito uma viagem na qual caminhe com inteireza, de 
maneira prazerosa. Entretanto, observamos que o exercício da prática 
educativa se mostra contrária e resistente em relação à sensibilidade e 
ao conhecimento dos processos de ensino e aprendizagem, mantendo 
posturas que aniquilam as capacidades plurissensoriais do conhe-
cimento, referidas por Assmann (2004) como potencializadoras da 
fruição do pensar do cérebro/mente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizar este relato compreendemos que a educação deve 
possibilitar ao sujeito uma viagem na qual ele a considere elemento 
fundante na formação do professor/educador, apreciando-a enquanto 
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necessidade que todo ser humano tem de conviver em grupo com in-
teireza, de maneira prazerosa, bem como de se conhecer, para poder 
conhecer o outro, foi o que buscamos com o Projeto de Extensão Jogos 
e brincadeiras cantantes: um potencial lúdico na formação inicial e con-
tinuada de professores da Educação Infantil. Além de, também, propor-
cionar uma nova consciência conforme afirma Laville e Dionne (2005, p. 
113) para entender os prazeres e os sofrimentos do “ser professor”.

Para tanto, é preciso caminhar para si, que significa colocar-se 
na condição de aprendente. Significa estar atento ao movimento de 
ir e vir dentro dos diversos espaços de aprendizagem; aprender com 
suas próprias experiências; nesse sentido, o sujeito torna-se respon-
sável pelas escolhas que faz e questiona-se acerca dos seus saberes, 
chegando inteiro, isto é, coerente consigo mesmo, em si mesmo.

Estar/ser por inteiro significa ter uma postura lúdica frente ao 
conhecimento e ser coerente consigo mesmo, com seus próprios dese-
jos e modo de ser, implicando-se e responsabilizando-se por seus atos 
expressivos, que são também, de certa forma, atos lúdicos originais 
porque implicam gozo do sujeito. Lembramos, então, de Soares (2001, 
p. 28) quando afirma: “[...] Olho para trás e observo o bordado. Não é 
um risco harmonioso”. Foi o que vimos durante a execução do projeto 
frente às falas dos sujeitos professores. Os riscos são tortuosos suge-
rem ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, aos conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural.

Desta forma, a ludicidade exerceu papel e funções específicas 
de acordo com cada momento histórico aqui, o momento da pandemia. 
Teve funções e papéis relevantes, pois esteve vinculada à educação 
de forma descontextualizada; pois é uma das maiores dinâmicas para 
professores e alunos repensarem seus conceitos, seus conhecimentos, 
reconhecer o mundo e integrar-se a ele, através da sua autoexpressão.

Entendemos, pois, que educar ludicamente não é jogar lições 
empacotadas para o educando consumir passivamente; do ponto de 
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vista lúdico, educar pode ser um ato consciente e planejado para que 
o educando e educador sejam engajados e felizes no mundo. Assim, 
educar implica seduzir os seres humanos para o prazer de conhecer, 
mais que isso, para o “prazer de ser”. É resgatar o sentido da palavra 
“escola” como local de alegria, prazer intelectual, prazer humano, 
satisfação e desenvolvimento pessoal, significa tudo o que existe em 
razão da ação do ser humano, em geral e individualmente, nos prima-
dos materiais e simbólicos, ou mesmo materiais-simbólicos, já que não 
se dão separadamente, mas como uma unidade complexa. Isto supõe 
a originalidade de cada ser-pessoa neste processo de constituição do 
Mundo e de si mesmo.
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O PROFESSOR BACHAREL E A BUSCA  
POR FORMAÇÃO CONTINUADA

Giselle Athayde Xavier Coutinho
Francely Aparecida dos Santos

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é o de analisar o processo de formação conti-
nuada como princípio pedagógico pelos professores bacharéis. A partir da 
revisão de literatura, a pesquisa de campo está sendo realizada através da 
entrevista semiestruturada a docentes que atuam nos cursos de graduação 
em Fisioterapia de três instituições de Ensino Superior na cidade de Montes 
Claros, localizada na região do Norte de Minas Gerais. Outro instrumento que 
está sendo utilizado é a análise documental dos planos de ensino, dos dois 
últimos semestres letivos, desses professores. É importante lembrar que os 
participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
antes de iniciar a entrevista. A análise de conteúdo será utilizada para definir 
categorias e analisar o conteúdo contido nas respostas dos participantes e 
também na observação realizada. A problemática que apresentamos é se os 
professores envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem tem busca-
do a formação continuada como princípio pedagógico e por isso concluímos 
que a proposta possui mérito e relevância científica, podendo contribuir para 
o avanço do conhecimento científico, gerando produtos de importância para 
a pesquisa, ensino e extensão.
Palavras-chave: Formação Continuada. Profissão Docente. Construção Peda-
gógica. 
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INTRODUÇÃO

No Brasil as discussões acerca da necessidade da formação de 
professores que já estão atuando, começaram a ganhar espaço a partir 
da década de 1970 destacando a importância do aprendizado perma-
nente. No final da década de 1980 e início da década de 1990, os novos 
discursos se voltavam para a participação ativa na construção do saber 
através da formação continuada no local de trabalho (CONSALTÉR; 
FÁVERO; TONIETO, 2019).

Essa formação docente no local de trabalho sofre um pro-
cesso de reflexão sobre a prática, com o intuito de uma formação 
tecnicamente competente, com destrezas e técnicas, entretanto, para 
exercer a docência com qualidade social e pedagógica é necessário 
um processo dinâmico de conhecimento, a instituição de ensino estar 
estruturada como um espaço em que o professor ensina, mas também 
aprende. Podemos considerar possibilidade de formação continuada: 
através de um processo informal e espontâneo, pela busca por cursos 
de formação continuada, e pela práxis pedagógica com auto formação 
e formação coletiva (CONSALTÉR; FÁVERO; TONIETO, 2019).

A problemática apresentada para essa pesquisa é a seguinte: 
Os professores bacharéis envolvidos no processo de ensino e de apren-
dizagem de suas aulas, tem buscado a formação continuada como 
princípio pedagógico? Então hipoteticamente, argumentamos que 
os desafios da docência dificultam a busca desse aprimoramento ou 
mesmo as instituições que possuem esses docentes bacharéis não têm 
conseguido promover essa formação pedagógica. 

O processo de formação continuada acontece com reflexão, 
diálogo, construção de elos de significação, criando reais possibilidades 
de compreensão do agir pedagógico e então provocar transformações 
da ação docente sem se desvincular das compreensões epistemológicas 
com efetiva reflexividade crítica (CONSALTÉR; FÁVERO; TONIETO, 2019).
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A formação do bacharelado proporciona embasamento teórico 
específico, entretanto não dispõe de conhecimentos e ferramentas 
pedagógicas que sustentam o processo de ensino e de aprendizagem, 
transparecendo a importância da busca e constância do aprimora-
mento para os profissionais que atuam na sala de aula. “O trabalho 
disciplinado permite-nos ‘estar conscientes’ das classes de problemas 
que estamos enfrentando, se essenciais ou secundários” (TRIVIÑOS, 
1987, p. 16).

A nossa pesquisa tem como objetivo geral o de analisar o 
processo de formação continuada como princípio pedagógico dos pro-
fessores bacharéis e então possibilitar a identificação do processo de 
formação continuada oferecido pelas Instituições de Ensino Superior 
aos professores bacharéis e então de seu percurso formativo pessoal.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Essa pesquisa é predominantemente qualitativa, a partir da re-
visão de literatura, estamos realizando uma pesquisa de campo como 
procedimento e utilizando a entrevista semiestruturada a docentes 
que atuam nos cursos de graduação em Fisioterapia de três instituições 
de Ensino Superior particulares e que tiveram sua formação inicial em 
bacharelado, na cidade de Montes Claros, localizada na região do Nor-
te de Minas Gerais e a análise documental dos planos de ensino, dos 
dois últimos semestres letivos, desses professores, como instrumentos 
de coleta de informações. É importante lembrar que os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE antes 
de iniciar a coleta de informações. Foram realizados pré-testes e neles 
pudemos verificar se os instrumentos estavam coerentes com a temá-
tica e problemática aqui apresentada e com isso tivemos a oportuni-
dade de ajustar e de modificar questionamentos, ideias e estrutura 
dos instrumentos de coleta de informações. A análise de conteúdo 
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será utilizada e nos ajudará a definir categorias e analisar o conteúdo 
contido nas respostas dos participantes e nos documentos que farão 
parte dessa pesquisa. 

A BUSCA PELA FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada merece atenção dentro da docência, 
considerando que à medida que o profissional inicia sua prática, 
percebe as exigências, as dificuldades bem como as necessidades 
apresentadas nas atividades em que está inserido (ALARCÃO, 1998). 

Freire (2002) afirma que não podemos estar no mundo de forma 
neutra, adotar uma postura ingênua. A acomodação deve existir para 
inserção, após isso devemos decidir escolher e intervir na realidade. As 
dificuldades da formação continuada de professores devem ser conhe-
cidas, não para eliminá-las, mas para diminuir os danos que causam. 
Toda mudança é árdua, mas possível independente do projeto em que 
nos comprometemos, devemos adotar uma ação político-pedagógica 
que considere o saber e experiência, provocando e estimulando uma 
nova compreensão do contexto. Enquanto as pessoas se sentirem em 
situação desvantajosa provavelmente não perceberão a perversidade 
do sistema social, econômico e político em que vivem e se tornarão 
coniventes com um sistema desumanizante. Assim, 

O professor que não leve a sério sua formação, que não 
estuda, que não se esforce para estar à altura de sua 
tarefa não tem força moral para coordenar as atividades 
de sua classe. Isto não significa, porém, que a opção e 
a prática democrática do professor ou da professora 
sejam determinados por sua competência científica. Há 
professoras cientificamente preparados mas autoritários 
a toda prova. O que quero dizer é que a incompetência 
profissional desqualifica a autoridade de professor 
(FREIRE, 2002, p. 56). 
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O trajeto percorrido por cada indivíduo, os sentimentos, objeti-
vos, princípios e problemas enfrentados ao longo do tempo constroem 
e impregnam como essência de vida a atuação profissional. Desde que 
nascemos vamos construindo nossa história, e para que essa história 
cresça precisamos uns dos outros por meio das relações sociais, deli-
near nossas peculiaridades pessoais e profissionais (FONTANA, 2000).

De acordo com Tardif (2009), através do trabalho podemos 
ser transformados, criarmos uma história e uma identidade através 
da atuação profissional. Ao longo do tempo nos modificamos como 
indivíduo e também progressivamente a forma de como realizaremos 
nosso trabalho. Na prática da docência a percepção das relações 
entre saberes, tempo e trabalho nos fazem refletir sobre o papel do 
trabalhador e seu trabalho. Pois os saberes servem de base para o 
ensino, entretanto não se resumem em conteúdos bem circunscritos, 
o saber-fazer está inteiramente ligado ao saber-ser, caracterizado pelo 
sincretismo, onde os saberes precisam se adaptar com frequência aos 
problemas cotidianos, impossibilitando então técnicas padronizadas e 
totalmente estruturadas, pois através de valores e experiências vividas 
os saberes do professor se aplicam em saberes-na-ação. Saber viver 
na escola (saberes práticos específicos dos lugares de trabalho, rotina, 
valores e regras) é tão importante quanto estar na sala de aula.

Então Tardif (2009) constrói a definição de pedagogia relacio-
nada ao trabalho do professor e a evolução da profissão, analisando os 
profissionais de docência, com ênfase na sua singularidade profissional, 
uma vez que a implantação de índices para parametrizar esta análise 
torna-se quase que impossível, diferenciando assim a profissão de 
docente das demais profissões industriais ou que o objeto de trabalho 
seja passivo. O autor discute que a pedagogia é mais que apenas um 
instrumento de trabalho, é mais que um dom pessoal, é mais que uma 
arte de ensinar, mas, sim, ter uma gama de conhecimentos e conceitos 
atrelados ao pessoal, à pessoa, as singularidades do indivíduo. 
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Dessa forma, o objeto de trabalho do professor, enquanto 
agente pedagógico encontra dificuldades, pois envolve sujeitos com 
níveis culturais, econômicos e de crenças diferentes, dificultando as-
sim a análise do trabalho. A autoridade do professor deve ser pautada 
pelo bom senso, tal como, emana de várias formas das autoridades 
tradicionais, por carisma e a racional. Para o autor a pedagogia não 
pode ser outra coisa senão uma miscelânea de ética, prática de traba-
lho e confrontos diários com problemas para quais não existe receita 
(TARDIF, 2009).

De acordo com Freire (1997), precisamos ser indivíduos ativos, 
críticos com ações, gerar posicionamento e lutar, sem desrespeitar a 
função do Estado democrático. Não é possível ensinar o que não se 
sabe, a preparação, capacitação e formação são requisitos básicos ao 
exercício da docência. Não basta somente ler, tem que existir compre-
ensão da leitura, gerar significado para assim aprofundar o aprendiza-
do, arriscando e se aventurando. A prática embasada teoricamente é 
que nos faz aperfeiçoar e enxergar o que precisa ser melhorado. Se não 
encaramos com responsabilidade e comprometimento o lugar que al-
mejamos estar, dificilmente lutaremos por qualificação e consequente-
mente não seremos capazes de reivindicar valorização e busca coletiva 
de direitos uma vez que somente envolvido não nos comprometemos 
a lutar por melhorias já que estamos de passagem na docência até que 
algo melhor aconteça, não existe busca da profissionalização.

Então vale ressaltar que os saberes profissionais exigem conheci-
mento de si mesmo por parte do professor como seus limites, objetivos, 
valores e reconhecimento através de outros, que não seja apenas para 
guiar e vigiar suas práticas, mas valorizar sua atuação e contribuição 
profissional e social ao ambiente em que está inserido mesmo em um 
período de tempo previamente estabelecido (TARDIF, 2009).

E ainda bem que existem diferenças no modo de pensar, pois 
as influências do ambiente, das experiências vivenciadas e estímulos 
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recebidos interferem diretamente em suas atitudes e perspectiva de 
vida, nos instigando a refletir que

O comportamento mais observado atualmente, na 
maioria dos profissionais, é que eles têm a certeza de 
que, pela necessidade de uma educação continuada, es-
tarão permanentemente em um processo de vir a ser, já 
que, diferentemente de qualquer outra obra, o homem 
jamais estará pronto e nem será inaugurado. Você não 
se sente mais jovem quando pensa que será um eterno 
aprendiz? (TONET et al., 2009, p. 57-58). 

Muitos estudiosos ao longo da história da educação tecem 
tentativas de ressaltar a importância da figura do professor enquanto 
sujeito que constrói diariamente sua história, e de outros, fazendo uso 
da subjetividade, da relação teoria e prática, consequentemente, é 
sujeito que ensina e aprende. Maurice Tardif (2009), desenvolve seus 
argumentos em três considerações principais, se propõe a repensar os 
saberes docentes em sua formação. A primeira consideração se pauta 
na questão da subjetividade, o professor deve ser considerado centro 
das pesquisas sobre ensino e escola. É preciso parar de considerar 
os professores apenas como técnicos que aplicam conhecimentos 
produzidos por outros, como, também, de considerá-los apenas como 
agentes sociais. 

A segunda consideração “[...] permite repensar as concepções 
tradicionais referentes à relação teoria e prática, bem como as rela-
ções entre pesquisa universitária e a prática do ofício de professor” 
(TARDIF, 2009, p. 229). Nota-se que o saber do professor não se limita 
ao conhecimento adquirido em sua formação acadêmica e na prática 
docente, bem como na cognição ou representações mentais, mas 
deve ser levada em consideração sua história de vida, sendo a sub-
jetividade vista de forma mais ampla, refletindo suas experiências de 
familiaridade, relações de crença, afetividade, valores sociais e outras 
experiências.
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A terceira consideração exposta por Tardif (2009) apresenta suas 
conclusões acerca das consequências práticas e políticas a respeito do 
saber dos professores em sua formação, sua argumentação é sustentada 
em duas teses: na primeira os professores são sujeitos de conhecimento 
e possuem saberes específicos ao seu ofício, ressalta o direito do pro-
fessor de expor algo à respeito de sua profissão; e na segunda o seu 
trabalho diário não é um lugar de aplicação de saberes produzidos por 
outros, o professor deve basear sua formação no conhecimento.

A prática profissional se encontra no movimento da profissio-
nalização, onde, inserida no mundo do trabalho, o que diferencia as 
profissões das outras ocupações são os conhecimentos. No exercício 
da profissão os profissionais precisam ter como base os conhecimentos 
especializados, adquiridos numa formação de alto nível, de natureza 
universitária. Os conhecimentos profissionais são pragmáticos, ou seja, 
modelados, voltados para a solução de problemas concretos. No pro-
cesso do profissionalismo, a pessoa deve se apropriar da autonomia, 
do discernimento, sobretudo quando é necessária a improvisação e 
adaptação às situações novas, na qual deve buscar reflexões para com-
preender os problemas e também organizar os objetivos almejados e 
os meios para atingi-lo. Os conhecimentos profissionais são evolutivos, 
sendo necessária uma formação continuada, na qual, tendo finalizado 
os estudos iniciais na universidade é importante buscar aperfeiçoa-
mentos e qualificações através de diferentes meios (TARDIF, 2009).

Na educação a profissionalização pode ser definida em grande 
parte como uma tentativa de reformular e renovar os fundamentos 
epistemológicos do oficio de professor, assim como o da formação para 
o magistério. Um fenômeno importante na educação que diz respeito 
à profissionalização da área educacional que, por sua vez, se desenvol-
veu em meio a uma crise geral do profissionalismo e das profissões, 
dando origem a muitos debates. A crise do profissionalismo provoca 
impactos na formação profissional, onde se criticam em alguns casos a 
formação universitária. A crise do profissionalismo aponta para a crise 
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do poder profissional e para a crise da ética profissional, dos valores 
que deveriam conduzir os profissionais (TARDIF, 2009).

Estamos no mundo buscando o conhecimento para sairmos 
da inércia, da neutralidade, os estudos existem para que possamos 
intervir na realidade, acomodar implica em afirmar o questionamento 
para que estudar? Para que exista mudança no mundo é necessário 
denunciar a situação e anunciar sua superação, é difícil, mas é possí-
vel. Sem impor, mas propor mudanças. Para exercer a docência nos 
deparamos com situações de autoridade e de liberdade, prevalência 
de alguma ou às vezes combinação das duas. Além da preocupação 
dos conteúdos, devemos ter uma visão crítica da prática docente mais 
aberta ou autoritária o qual o professor ensina (FREIRE, 1997).

Apesar de termos a convicção de que a formação continuada é o 
melhor e principal caminho para o desenvolvimento humano, enxerga-
mos junto a esse cenário dificuldades para essa busca do aperfeiçoamen-
to de ordem pessoal, tais como a insatisfação em relação às propostas 
de remuneração, a intensificação das jornadas de trabalho bem como as 
inseguranças dentro da realidade em que atuam os profissionais. 

O contexto em que o docente está inserido muitas vezes pode 
motivar sua busca pela formação continuada ou criar dificuldades para 
seu aprimoramento. Pensando assim, seguimos ressaltando o quanto 
o processo de ensino e de aprendizagem é constante ao longo da vida 
pessoal e profissional dos professores e seus pares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerar as características dos professores, suas expectativas 
e necessidades pessoais e profissionais, assim como seu contexto de 
trabalho é o ideal para alcançar êxito na formação continuada de pro-
fessores, além de conhecer como aprendem, se formam e como de-
senvolvem sua ação docente, pois muitas vezes repetem o que foram 
ensinados, sem construir e reconstruir seus conhecimentos com visão 
crítica e reflexiva, pois o conhecimento é dinâmico e em permanente 
construção. Assim, a instituição educacional precisa favorecer tempo e 
recursos para que os educadores possam desenvolver um processo de 
formação continuada no âmbito individual e coletivo.

É possível imaginar então que circundam a docência, esse dese-
jo de aperfeiçoamento, de crescimento e consequentemente avanços, 
mas também angústias, receios e dificuldades. Então, a crescente pre-
ocupação com a essência do trabalho docente e não somente sobre 
as condições de sua prática, possibilitam sair da crise de identidade e 
reconhecimento social.
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O LÚDICO NAS PRÁTICAS DE  
LITERACIA COM AS CRIANÇAS  

DA EDUCAÇÃO INFANTIL1

Larissa Edite da Cruz Ribeiro

A Educação Infantil, por muito tempo em sua história, era es-
tigmatizada como um ambiente assistencialista, sendo vista apenas 
como um lugar destinado à assistência na alimentação e ao cuidado 
com o corpo; além disso, era desconectada da aprendizagem integral 
da criança. Porém, após aprovação da Lei 9.394/96 – LDB, o seu papel 
na sociedade passou por modificações relevantes – de complemen-
tação familiar, social e cultural, e que realmente passou a contribuir 
para o desenvolvimento da criança no seu potencial motor, cognitivo, 
simbólico, afetivo e expressivo. Portanto, atualmente, as creches e 
pré-escolas possuem, inquestionavelmente, um caráter institucional 
e educacional.

1  Este trabalho foi baseado no projeto de pesquisa Projeto de Pesquisa “O Suco 
da Sucata”: a potencialidade dos materiais não estruturados, para produção de 
brinquedos e brincadeiras para as crianças, em espaços públicos da cidade de 
Jequié-BA, sob a coordenação da Profª. Callegari Dra. Marilete Calegari Cardoso. A 
autora do trabalho é estudante voluntária do Programa de Iniciação Científica da 
Uesb – Pic/Uesb.
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Esta primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches 
(crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas, (crianças de 4 a 5 anos), sendo, 
pois, um dever de o estado ofertá-la com qualidade e gratuidade. 
Considerando esse contexto, a criança tem a instituição (creche ou 
escola) como primeira possibilidade de relação social e experiências de 
múltiplas linguagens para potencializar seu desenvolvimento e apren-
dizagem de forma integral. Porém, quem trabalha com a Educação 
Infantil ainda se depara com muitos problemas, um deles é a falta de 
conhecimento na construção do letramento da criança. 

Por letramento ou literacia, compreendemos como um ato 
educativo no sentido social de aprender a ler e a escrever, conforme 
descreve Kishimoto (2010). Envolve a identidade e o agenciamento 
da criança na aquisição da linguagem, “apropriando-se da escrita é 
tornando a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua “proprie-
dade” (SOARES, 2009, p. 30). Isso porque, a ideia de letramento está 
relacionada ao papel que a linguagem escrita tem na nossa sociedade, 
por isso não ocorre somente na escola. Assim, “os espaços que fre-
quentamos, os objetos e livros a que temos acesso, as pessoas com 
quem convivemos, também são agências e agentes de letramento” 
(COELHO, 2010, p. 81).

Entretanto, como já foi dito antes, o letramento na Educação 
Infantil se depara com a problemática de não ser trabalhado como 
deveria, já que há o excesso de atividades escritas, devido a crescente 
cobrança de que os alunos comecem a ler; pela indevida forma de “pa-
dronização do ensino que está sendo imposta pela atual conjuntura po-
lítica. Essa padronização, vem ocorrendo na direção do conhecimento, 
atitudes e valores” (FREITAS, 2016, s.p.). Ao seguir essa padronização, 
muitos espaços infantis sustentam a primeira etapa de educação como 
uma fase preparatória para a alfabetização; assim como, assumem “o 
eixo da ‘prontidão para a alfabetização’, entendida como exercícios 
motores para a aprendizagem da escrita” (KISHIMOTO, 2010, p. 21), 
ao passo que coloca em risco a criatividade e a curiosidade da criança.
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Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 
2013), apontam que a linguagem escrita não tem sido adequadamente 
compreendida e trabalhada na educação de crianças pequenas. Enfati-
za-se que a escrita não pode nem deve ser trabalhada mecanicamente, 
desprovida de sentido e se limitando apenas à codificação. Todavia, o 
que se deseja é que ainda na Educação Infantil a criança se aproprie 
do reconhecimento da língua escrita, através da mediação dos profes-
sores, presentes em atividades prazerosas, de modo que, mesmo sem 
saber ler e escrever ainda, possa reconhecer a função social da leitura 
e da escrita. 

Desse modo, nos perguntamos: Como sucede, hoje, as práticas 
de literacia com as crianças da Educação Infantil? De que maneira o 
lúdico se insere no letramento de crianças pequenas?

Assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar como suce-
dem, hoje, as práticas de literacia com as crianças de Educação Infantil; 
bem como saber o lúdico se insere no letramento de crianças peque-
nas. Com o intuito de atingir os objetivos mencionados, optou-se para 
o primeiro momento, a metodologia Qualitativa Bibliográfica, seguida 
de uma pesquisa exploratória. Portanto, além do estudo desenvolvido 
com base em livros, pesquisar e artigos, será realizado, também ob-
servação e entrevista em determinada escola municipal da Educação 
Infantil, na cidade de Jequié. 

Em suma, o estudo aqui apresentado, é resultado da primeira 
parte da pesquisa, na qual apresentaremos nossas reflexões iniciais 
acerca do lúdico n processo de letramento na Educação Infantil. Nosso 
quadro teórico foi construído com base em estudos sobre o lúdico e 
o letramento na Educação Infantil (SOARES, 2009; KISHIMOTO, 2010; 
KRAMER, 1991; COELHO, 2010; CARDOSO, 2008, 2017; BRANDÃO; 
LEAL, 2017).

Consideremos o lúdico na Educação Infantil como uma forma 
de potencializar o conhecimento e criatividade das crianças, através de 
brincadeiras ou jogos. Conforme Cardoso (2017) o emprego do lúdico 
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na concepção social da escrita tem-se mostrado mais produtivo, pois 
enfatiza a dimensão social, tanto da aprendizagem da leitura e escrita, 
quanto dos usos dos materiais escritos. Por isso, a autora lembra “por 
dimensão social estamos entendendo o caráter não-individual (sic), 
sendo assim, a ludicidade contribui muito neste aspecto, pois os jogos 
em grupos envolvem a linguagem oral/ escrita e corporal” (CARDOSO, 
2017, p. 47). Por sua vez, letramento é a compreensão de mundo, é o 
saber além do que está escrito, é o aprender em um contexto social. 

Estudos e pesquisas mostram que, infelizmente, que o lúdico 
no processo de letramento, é uma pedagogia secundária e não tem 
a mediação devida (CARDOSO, 2008). Na Educação Infantil, precede 
a alfabetização, e, por isso, os pais, ansiosamente, desejam que as 
crianças, precocemente, a finalizem usando a leitura e a escrita com 
propriedade e desenvoltura. Esse desejo chega às escolas em forma de 
cobrança aos professores, e, consequentemente, às crianças. 

Porém, quando o professor proporciona a experiência lúdica à 
criança, diz Kishimoto (2008, p. 672), ele estará construindo um espaço 
de narrativa e de experiências, estabelecendo uma relação outra com 
a linguagem, a cultura e a história, que auxilia o sujeito a (re) pensar e 
(re) construir suas práticas, seus saberes e seu conhecimento. Portan-
to, aprender, descobrir e construir fazem parte do mesmo processo.

Brincando com os outros, participando de atividades lúdicas, 
as crianças constroem um repertório de brincadeiras e de referências 
culturais que compõe a cultura lúdica infantil, ou seja, o conjunto de 
experiências que permite às crianças brincarem juntas (BROUGÈRE, 
2002). Ou seja, a cultura lúdica torna a brincadeira possível, mas 
é no próprio espaço social do brincar que ela também emerge e é 
enriquecida. Assim, a brincadeira infantil constitui-se numa atividade 
em que, as crianças sozinhas ou em grupo, procuram compreender o 
mundo e as ações humanas, devendo ser concebida, no cotidiano, de 
uma proposta educativa para as crianças pequenas, como inerente ao 
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processo de construção de conhecimento, de comunicação, de trocas 
e de experiência de cultura.

Já o processo de letramento na Educação Infantil, de acordo 
com Soares (2009), surgiu no discurso dos especialistas por volta da 
década dos anos 80. Desde então, à medida que o desenvolvimento 
social passou a exigir novas habilidades e necessidades, fora notado 
que não bastava apenas saber ler e escrever, era necessário fazer uso 
do contexto social da leitura e escrita aprendida. Soares (2009) aponta 
como um fato significativo para a compreensão do significado social da 
leitura e da escrita a alteração do critério utilizado pelo Censo na época 
para verificar o número de analfabetos e alfabetizados. Esse critério, 
para além da habilidade de codificação e decodificação, passou a exigir 
a verificação de ambos na prática social ao solicitar a escrita e a leitura 
de um bilhete. A definição de letramento na visão de Soares (2009, p. 
18) “[...] é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Logo, 
nessa perspectiva, o letramento é a consequência, o produto que se 
tem ao se apropriar da escrita e da leitura. 

O processo de letramento deve ter início durante a Educação 
Infantil, pois é uma das formas de assegurar a conscientização acerca 
da função social das aprendizagens. Segundo Kramer (1991), a pré-es-
cola deve garantir a ampliação dos conhecimentos de modo que seja 
possível estimular na criança a autonomia e criticidade, contribuindo, 
desse modo, para a formação cidadã. Nesse contexto, de acordo com 
Barros e Spinillo (2011) é possível trabalhar com letramento ainda que 
as crianças não saibam ler e escrever adequadamente. Por isso, afirma 
que a Educação Infantil deveria atuar como primeiro segmento escolar 
a preparar o caminho do alfabetizar letrando.

Sendo assim, é possível explorar na Educação Infantil ativida-
des que possibilitem a mediação com a escrita e a leitura, atribuindo a 
elas significado social, sem, no entanto, alfabetizá-las precocemente. 
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Brandão e Leal (2017), propõe que a leitura e a escrita aconteçam na 
Educação Infantil de forma integrada aos projetos e atividades que 
estão sendo realizados. Desse modo, é imprescindível que comece 
a compreender e a se situar acerca da importância, assim como, da 
necessidade do desenvolvimento da leitura e da escrita. Para Brandão 
e Leal (2017, p. 17): “Em suma, propomos que, na Educação Infantil, 
sejam garantidas situações de convívio com a escrita, sem, no entanto, 
tornar tais vivências um fardo para as crianças”.

Conforme Kishimoto (2010), quando pensamos letramento 
ou literacia na Educação Infantil, surgem termos que variam, como: 
multiliteracia (multiletramento) e literacia multimodal (letramento 
multimodal), indicam a variedade e as interrelações entre os textos 
impressos, visuais e auditivos. Isto é, 

[...] linguagem, música, artes visuais, símbolos matemáti-
cos, brincadeiras, blocos ou computadores são sistemas 
semióticos que as crianças usam para representar, ou 
seja, são multiliteracias ou multiletramentos. Quando se 
utiliza uma prática típica da educação infantil de integrar 
a música à linguagem e ao movimento temos a literacia/
letramento multimodal (KISHIMOTO, 2010). 

Como podemos compreender o lúdico no trabalho de letra-
mento na Educação Infantil é multimodal. É um trabalho de múltiplas 
linguagens, pois conforme Kishimoto (2010, p. 24), “a realidade social, 
complexa e diversa, requer multiliteracias/multiletramentos dada a 
forma de leitura do mundo pela criança”.

Apesar da pesquisa apresentar-se em desenvolvimento, já é 
possível, mediante as leituras e reflexões dos autores supracitados, 
apresentamos algumas compreensões. a) o lúdico no processo de 
letramento das crianças pequenas é fundamental para elas desenvol-
vem o potencial de aprendizagem sociais, tais quais: a linguagem, a 
cultura lúdica, a socialização e a imaginação. Potencialidades estas, 
refletidas nas produções de textos orais e escritos (desenhos, pinturas, 
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movimento ou outras linguagens). b) As experiências de vida das crian-
ças, são representadas durante o brincar livre por histórias orais, com 
criatividade e muita imaginação. 
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
ANÁLISE DE EXPERIÊNCIA DO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA(PIBID/UFAL)

Thaynara Alves Teixeira Lima
Lílian Kelly de Almeida Figueiredo Voss

RESUMO
O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), com o objetivo de des-
crever o uso da música na Educação Infantil e destacar sua importância como 
recurso pedagógico visando o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 
Além, de observar a presença da música no planejamento e práticas pedagó-
gicas. Partimos da abordagem qualitativa, com ênfase na pesquisa-ação, pois 
estivemos presentes e atuando durante a observação. Realizamos registros 
acerca de experiências observadas no diário de campo. Para nos auxiliar 
nesta discussão, analisaremos os documentos importantes para a Educação 
Infantil, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Rcnei 
(1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – Dcnei 
(2010) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017). Levando-se em 
consideração os aspectos analisados acerca das vivências, pôde-se perceber 
que a música não deve ser apenas inserida como complemento nos planos 
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de aulas ou para entreter as crianças. Mas, ser utilizada com intencionalidade 
para que auxilie no processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Palavras-chave: Educação Infantil. Música. Pibid. 

INTRODUÇÃO

A música é um elemento de grande frequência no cotidiano das 
pessoas, exercendo diversas funções, sendo para aclamar, animar, ou 
até mesmo como uma companhia para a faxina e em todos os nossos 
meios, sejam sociais, culturais ou morais, gerando grande estímulo e 
influência nas vidas das pessoas em geral. Certamente não poderia 
estar distante da escola, tampouco, da Educação Infantil, espaço desti-
nado para crianças e que estão em contato com a música desde muito 
antes até mesmo de seu nascimento.

Mas, considerando que por muito tempo pensou-se na utilização 
da música para a Educação Infantil como entretenimento, um encaixe no 
planejamento, rotina para acalmar após o recreio ou aviso para o mo-
mento do lanche. Será que podemos utilizá-la para o desenvolvimento 
da criança, inserindo-a nas práticas pedagógicas e planejamentos?

Partindo desse questionamento e da premissa de que a música 
sempre esteve ativa na escola nos determinamos a analisar essas 
questões durante a participação no Pibid, programa que insere discen-
tes nas escolas, e nesse caso em uma escola no município de Delmiro 
Gouveia – Alagoas.

Neste relato refletiremos sobre a possibilidade da utilização 
e a importância da música como recurso pedagógico, já que a Edu-
cação Infantil requer de práticas pedagógicas que sigam a partir de 
interações e formas lúdicas para que facilitem o desenvolvimento e a 
aprendizagem das crianças. 
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Além de averiguar a presença da música no planejamento 
e práticas pedagógicas durante a experiência e verificar se a música 
está destacada nos principais documentos de orientação da Educação 
Infantil o Rcnei (BRASIL, 1998), Dcnei (BRASIL, 2010) e a BNCC (BRASIL, 
2017) e como estão descritas nos mesmos.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em todo contexto histórico torna-se perceptível que a música 
está e sempre esteve presente durante toda vivência humana. Ainda 
no ventre os bebês já sentem as vibrações sonoras, o que ocasiona 
estímulos desde então. 

Com as crianças as músicas possibilitam alegria, tranquilidade 
ou façam adormecer, assim como possibilita o desenvolvimento da 
aprendizagem. Contudo, como explicita Godói (2011, p. 18) “o envol-
vimento das crianças com a música acontece desde quando são ainda 
pequenas. Essa presença desenvolve nelas conhecimentos novos, 
como vocabulário, socialização e autonomia”.

Quando as crianças chegam à escola, muitas vezes, a música é 
considerada como uma alternativa de entreter/alegrar ou acalmar as 
mesmas. Mas, como dito anteriormente, podemos utilizar a música 
como instrumento de aprendizagem. Visto que, muitas são as contri-
buições dela, tanto para o desenvolvimento, como para aprendizagem. 
Uma das maneiras é o desenvolvimento da linguagem e vocabulário. 

Outro ponto a destacar é de que o vocabulário musical, 
como exige pronúncia correta das letras da canção ou 
a conversa sobre os conteúdos das cantigas de roda, 
propicia o desenvolvimento da linguagem oral. A partir 
das experiências musicais, verifica-se que o pensamento 
da criança se organiza e a leva ter mais oportunidades 
de ações e sensações, e mais, desenvolve mais sua inteli-
gência, consequentemente mais o conhecimento (LIMA; 
MELLO, 2013, p. 99).
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Torna-se notório a contribuição da música para a obtenção de 
conhecimentos linguísticos, a fim de contribuir para sua formação con-
tínua de vocabulário e linguagem. Mas, para isso é interessante que os 
estímulos sejam feitos como indicam Algayer e Trugillo (2013, p. 140),

Quando ouvimos uma música, prestamos atenção na 
letra, na melodia, dessa forma estamos estimulando o 
cérebro. Quando estimulamos o cérebro, todo o nosso 
corpo recebe esses estímulos já que, o cérebro, é quem 
comanda toda a nossa estrutura física. Quando sentamos 
e prestamos atenção em uma canção estamos muito 
além de apenas estar ouvindo-a: estamos aprendendo 
e questionando a letra, absorvendo o ritmo, dançando e 
até mesmo criando uma nova versão do nosso jeito para 
aquela música (ALGAYER; TRUGILLO, 2013, p. 140). 

Além de contribuir com o vocabulário, a música pode ser utiliza-
da para estimular o cognitivo das crianças, fazendo-lhes refletir acerca 
de um tema ou até mesmo sobre as próprias letras. Outra prática é 
apontada por Lima e Mello (2013, p. 104), “a música é um excelente 
recurso para o docente treinar a leitura, porque a musicalidade movi-
menta os seres humanos, de forma global, tanto que os mais tímidos 
muitas vezes se tornam participativos, começam a se expressar com 
menos inibição nas aulas”.

A música pode ser uma alternativa para a concentração dos 
alunos e pode ainda, facilitar o processo de aprender na alfabetiza-
ção também, porém no presente trabalho nos detemos na Educação 
infantil, espaço que não possui o objetivo de alfabetização, mas sim, o 
desenvolvimento completo da criança. 

E, o que nos despertou à reflexão, foi o princípio da timidez, 
pelo motivo de ser o primeiro contato com outras pessoas além da 
família, muitos tendem a ficarem retraídos e tímidos. No entanto, a 
música pode contribuir quebrando essa barreira para a relação entre 
os colegas e o professor.
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Além da timidez, outro ponto analisado pelas autoras foi a 
agressividade, no qual “a arte de cantar também traz bons benefícios 
na aprendizagem da criança além de fazer uma descoberta de mundo, 
aprendem a lidar com a agressividade” (LIMA; MELLO, 2013, p. 99). 
Esse modo de se expressar é visto em muitos desenhos ou filmes, 
que utilizam músicas mais calmas para cantar com a finalidade de 
tranquilizar. Para além das características destacadas acima, a música 
motiva a criatividade, a liberdade de expressão, como reflete Correia 
(2010, p. 142),

Para instigar a criatividade, é necessário provocar os alu-
nos com pen samentos instigadores. Uma boa estratégia 
é transformar as informações em projetos que a turma 
poderá desenvolver. Nesse caso os estudantes poderão 
desenvolver suas ideias ao invés de recebê-las prontas. 
Além disso, é importante fazer com que o educando 
– num primeiro momento – internalize os conteúdos, 
sejam eles de várias naturezas, e posteriormente exter-
nalize-os, sendo que um instrumento eficaz para tanto 
pode ser sugerido por meio da música e seus elementos 
inter e multidisciplinares, bem como a aplicação de sua 
natureza emocional e racional, as quais proporcionam 
a criatividade, fazendo a elaboração e (re) elaboração 
dos saberes e consequentemente sua interferência no 
processo ensino-aprendizagem (COSMO, 2010, p. 142). 

Com essas relações, faz com que a criança seja inserida num 
ambiente propício para suas manifestações, não que isso seja sinônimo 
de algo negativo. Pois, assim a criança não se limita. Mas, não fazen-
do sempre dispersões, possibilitando estimular também a atenção e 
concentração das crianças, como aponta Lima e Mello (2013, p. 99), 
“é preciso que os docentes explorem os sons, a fim de que as crianças 
ouçam com mais atenção e possam analisar e compará-los, pela sua 
capacidade auditiva, concentração, a atenção e pela capacidade de 
análise e seleção de sons”.
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Destacando a importância da exploração dos sons, com isso 
motivando as crianças manterem a atenção, por exemplo, alguma 
música com sons de animais, ou com movimentos para repetição. 
Dessa forma, torna-se perceptível que são muitas as contribuições da 
música para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Assim, 
como dito anteriormente, em que a Educação Infantil possui o objetivo 
destacado, Godoi (2011, p. 21) reflete bem todos os aspectos que pos-
sibilitam ser explorados através da utilização da música. 

O uso ou o trabalho com a música tem como enfoque o 
desenvolvimento global da criança na educação infantil, 
respeitando sua individualidade, seu contexto social, 
econômico, cultural, étnico e religioso, entendendo a 
criança como um ser único com características próprias, 
que interage nesse meio com outras crianças e também 
explora diversas peculiaridades em todos os aspectos 
(GODOI, 2011, p. 21). 

Percebe-se a importância da inserção deste instrumento peda-
gógico na Educação Infantil, assim como mencionam Algayer e Trugillo 
(2013), que é comprovado que através da música é possível que as 
crianças tenham um maior “desenvolvimento cerebral, motor, psicoló-
gico, social”. Mas, para que isso aconteça, o educador deve orientar as 
suas práticas pedagógicas e planejamentos para isso. 

A música tem como propósito favorecer e colaborar no 
desenvolvimento dos alunos, sem privilegiar apenas 
alguns alunos, entendendo esta, não como uma ativida-
de mecânica e pouco produtiva que se satisfaz com o 
recitar de algumas cantigas e em momentos específicos 
da rotina escolar, mas envolve uma atividade planejada 
e contextualizada (GODOI, 2011, p. 20).

A contribuição deve ser disponibilizada para todos, mas o 
destaque desse ponto de vista do autor é o planejamento e a sua im-
portância, de não ser apenas uma atividade, mas sim, uma atividade 
planejada e contextualizada. 
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Para isso, o educador pode utilizar “a linguagem, principalmen-
te a textual da qual a sociedade contemporânea se utiliza, pode ser 
potencializada por meio da utilização da linguagem musical que serve 
a processos de ensino-aprendizagem e a elaboração de metodologias 
alternativas e importantes à educação” (CORREIA, 2010, p. 135). A 
partir da utilização da música no processo de ensino e aprendizagem, 
junto com a elaboração de suas metodologias, refletindo sobre suas 
práticas pedagógicas e planejamentos.

PROCESSO METODOLÓGICO DO ESTUDO

Como citado anteriormente esta pesquisa teve como aborda-
gem, a qualitativa, buscando compreender o fenômeno da música em 
utilização na Educação Infantil como recurso pedagógico. Uma das 
pesquisas utilizadas para obtenção de dados foi a pesquisa-ação. Pois, 
estivemos presentes na escola e atuando no Pibid durante o ano de 
2017. Logo corroborando com Engel (2000, p. 182), “a pesquisa-ação 
procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhe-
cimento e a compreensão como parte da prática”. É, portanto, uma 
maneira de se fazer pesquisa em situações em que também se é uma 
pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta. 

A coleta de dados se deu através de diário de campo, em que 
foram realizados registros acerca de experiências observadas, no qual 
foram analisadas as práticas pedagógicas do cotidiano da sala de aula e 
a exploração dos planejamentos elaborados pelas mesmas, averiguan-
do a inserção e utilização da música nesses espaços. 

As observações ocorreram durante a atuação na sala junto com 
a professora responsável pela turma e supervisora das participantes 
do Pibid. Além de efetuar uma análise documental dos principais 
documentos orientadores da Educação Infantil, Rcnei (BRASIL, 1998), 
Dcnei (BRASIL, 2010) e da BNCC (BRASIL, 2017), buscando verificar se e 
como a música é evidenciada nos referidos documentos.
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RESULTADOS DA PESQUISA

O campo de pesquisa para o presente trabalho se deu a partir da 
participação de uma das autoras, no intervalo de tempo dos meses de 
setembro a dezembro de 2017, no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid), durante a graduação no curso de pedagogia. 

O referido programa tem como objetivo inserir o graduando 
em uma das realidades possíveis de atuação enquanto futuro licen-
ciado, ou seja, a sala de aula. Este tem a possibilidade de vivenciar 
diversas experiências na realidade, relacionando a teoria refletida na 
universidade e a prática no âmbito da Educação Básica. 

Nos amparamos na pesquisa-ação, pois esta possibilitou uma 
intervenção e imprimiu um arcabouço de ações, que o docente pôde 
estabelecer com a temática dentro da sala de aula. Desta maneira, o 
pesquisador esteve inserido e atuando a todo o momento no local 
da pesquisa. 

A experiência de quatro meses no Pibid, foi muito importante 
para analisar a utilização da música na Educação Infantil, bem como 
as práticas pedagógicas e planejamentos docentes. Durante esses me-
ses a vivência em sala de aula, com crianças na Educação Infantil, foi 
possível perceber, que durante os planejamentos a música era pouco 
utilizada, sua presença maior era para acolhida das crianças ou para 
complementar o tempo da aula, além de não possuir intencionalidade 
ou relação com o conteúdo daquela aula.

Enquanto que nas práticas pedagógicas, as músicas tinham 
endereço certo, no momento da acolhida, músicas bem aleatórias, 
muitas vezes não condizia com o assunto a ser trabalhado, ou para 
ocupar algum tempo, enquanto não chegava o horário do intervalo ou 
os pais não chegavam para buscar as crianças. 

As coreografias das músicas nem sempre eram explicadas para 
as crianças, no qual as mesmas apenas repetiam. “O que se presenciou, 
foi à música sendo usada pelas professoras de forma descontextuali-
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zada, reproduzindo canções e gestos sem que se explicasse o porquê 
daquelas atividades” (GODOI, 2011, p. 18).

Da mesma maneira relatada pelo autor, aconteceu na experiên-
cia. Apenas em dois projetos realizados obtinham uma contextualização 
com a aula. Ambos tiveram duração de uma semana. No qual, um foi 
elaborado pela coordenação juntamente com a professora supervisora, 
o projeto tinha como objetivo fazer memória ao nome que recebeu a es-
cola, no caso o autor Monteiro Lobato, e a cada dia da semana relatava 
sobre um de seus personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo.

Assim era introduzido uma música no início da aula e repetia 
durante a aula quando passavam um vídeo sobre o personagem da-
quele dia. E o outro projeto, foi elaborado pelas alunas que participa-
vam do programa, no qual o foco do mesmo era água, então a forma 
que alterava o assunto, inseria uma música relacionando com o tema.

O Rcnei elaborado em 1998, em seu terceiro volume, inclui um 
capítulo sobre a música na Educação Infantil, considerando a música 
como linguagem de suma importância para o desenvolvimento de 
bebês e crianças. Como citado em seu texto,

O trabalho com música deve considerar, portanto, que 
ela é um meio de expressão e forma de conhecimento 
acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que 
apresentem necessidades especiais. A linguagem 
musical é excelente meio para o desenvolvimento da 
expressão, do equilíbrio, da auto-estima (sic) e auto-
conhecimento, além de poderoso meio de integração 
social (BRASIL, 1998).

Dessa maneira, nota-se a música como elemento essencial na 
Educação infantil, para contribuição do desenvolvimento e aprendizagem.

As Dcnei surgem em 2010, e a música na Educação Infantil se 
evidencia como uma linguagem a ser trabalhada em um dos eixos 
curriculares, como está escrito no próprio documento “favoreçam a 
imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domí-
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nio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical”. 

Já a BNCC de 2017, a música aparece como “uma competência 
incluída dos campos de experiência”, como o destaque abaixo:

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes 
manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 
universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita 
às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, 
como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, 
fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovi-
sual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se 
expressam por várias linguagens, criando suas próprias 
produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria 
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, 
mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 
manipulação de diversos materiais e de recursos tecno-
lógicos. Essas experiências contribuem para que, desde 
muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético 
e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 
realidade que as cerca (BRASIL, 2017).

Por ser o documento de orientação acerca das práticas mais re-
centes, podemos perceber que nele, incentiva o uso da música para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, contribuindo assim para 
o desenvolvimento integral da mesma. Portanto, percebemos que a 
música é um elo importante para o desenvolvimento da aprendizagem 
na Educação Infantil, e, os docentes deveriam investir em formações 
para que compreendam o sentido de sua utilização neste segmento.
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RESUMO
Esse trabalho consiste no relato de experiência a partir do Programa Residên-
cia Pedagógica do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 
do Estado da Bahia – Campus I. A finalidade é descrever a contribuição da 
Residência na formação de professores aliando teoria e prática. O Programa 
Residência Pedagógica faz parte das ações que integram a Política Nacional 
de Formação de Professores. Constatou-se que o Programa possibilita aos 
residentes a vivência e a reflexão referente à práxis pedagógica na Educação 
Infantil, bem como à rotina escolar. Portanto, contribui significativamente 
para a formação inicial do pedagogo e da sua identidade enquanto educador.
Palavras-chave: Educação Infantil. Residência Pedagógica. Práxis Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências 
no Programa da Residência Pedagógica (PRP), do Curso Licenciatura 
plena em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – Uneb/Cam-
pus I. Nesta Instituição foi dividido em núcleos contemplando todos 
os segmentos da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Funda-
mental, Educação de Jovens e Adultos, além da Educação Inclusiva). 
A nossa experiência foi no Núcleo “Docência na Educação Básica: A 
Mediação do Aplicativo de Banco de Aulas Zuppa do Saber’ na Forma-
ção do Residente em Pedagogia”. Além de residentes, cada Núcleo é 
formado por professor/a orientador/a da Universidade e preceptor/a 
que deve integrar o corpo docente na escola-campo.

Neste relato, o ponto principal está na área de formação profis-
sional, cuja produção do conhecimento se constrói na interação social 
com a prática educativa.

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que 
integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por 
objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos 
de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 
Educação Básica, a partir da segunda metade de seu curso.

Os objetivos do projeto são:

Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 
licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos 
que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licen-
ciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e 
prática profissional docente, utilizando coleta de dados 
e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, 
entre outras didáticas e metodologias; Induzir a refor-
mulação da formação prática nos cursos de licenciatura, 
tendo por base a experiência da residência pedagógica; 
Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES 
e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que 
forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimu-
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lando o protagonismo das redes de ensino na formação 
de professores; Promover a adequação dos currículos e 
propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de 
professores da educação básica às orientações da Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018).

Desse modo, percebe-se que os objetivos propostos por esse 
programa trazem a ideia de que é a partir das experiências e vivências 
adquiridas na rotina escolar que os licenciandos terão um ganho imen-
surável ao seu fazer pedagógico.

O processo da Residência Pedagógica se deu no período de 
dezoito meses, sendo este distribuído em encontros formativos e em 
etapas tais como: imersão, planejamento, observação, coparticipa-
ção e regência. Regularmente, as atividades eram desenvolvidas na 
Instituição de Ensino Superior – IES (Uneb), extra sala de aula e na 
escola-campo, o Centro Municipal de Educação Infantil Castro Alves.

CONHECENDO A ESCOLA

A residência em questão foi realizada em uma instituição da 
Rede Municipal de Salvador – o Centro Municipal de Educação Infantil 
Castro Alves, que recebeu este nome em homenagem ao “Poeta do 
Povo”. Poeta que escrevia sobre o povo negro, suas angústias, sofri-
mentos, resistência, força. Está localizado no bairro Boca do Rio, na 
cidade de Salvador-BA. Este bairro é remanescente de quilombo que 
no decorrer de sua história manteve forte ligação com o quilombo 
Kabula. Formou-se a partir da pesca do Xaréu e do Bagre na boca do 
Rio das Pedras chegada e saída das jangadas tradicionais pela boca 
deste mesmo rio.

O Cmei Castro Alves tem como missão contribuir para melhoria 
das condições educacionais da população de 2 a 5 anos da comuni-
dade onde está inserida, possibilitando a construção da identidade 
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étnico racial, social e de gênero, proporcionando o desenvolvimento 
cognitivo, social e emocional das nossas crianças – protagonistas desse 
processo. Funciona em período integral em um imóvel locado e adap-
tado pela prefeitura.

A FORMAÇÃO POR MEIO DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

O início da nossa imersão na instituição escolar como residen-
tes foi de ambientação. Após ajuste do cronograma, semanalmente, 
tivemos encontros presenciais nas terças-feiras no Cmei e, às quintas-
-feiras na IES. Nesse processo formativo, tivemos um aporte teórico 
que possibilitou a articulação e contextualização do conhecimento 
acadêmico com o pedagógico.

Vale ressaltar, que as atividades foram prescritas em um Plano 
de Ação, construído coletivamente com fundamentação teórica. Foi 
preciso também conhecer o Projeto Político Pedagógico da Instituição 
de Ensino, participar das reuniões de planejamento e das palestras 
realizadas dentro e fora da universidade.

Assim, pudemos compreender que o contato com a escola 
se torna essencial no processo de formação, aperfeiçoamento e no 
desenvolvimento de competências profissionais no ambiente escolar.

A participação do residente nos espaços educacionais se dá 
através da observação e acompanhamento, seja pelas professoras 
coordenadoras da Instituição do Ensino Superior – IES, ou pela própria 
equipe da escola: coordenadora, preceptora e professora regente. 
Esse apoio possibilita que o licenciando sinta segurança para atuar e 
para ter explicações sempre que precisar.

A nossa imersão no Cmei e observação do ambiente escolar 
mobilizou ações educativas com atividades realizadas coletivamente, 
sempre acompanhadas pela professora preceptora, propondo as in-
terações entre os alunos e as residentes. Com isso, nossas reflexões 
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diante das ações pedagógicas realizadas no ambiente escolar parte da 
nos trouxe perspectiva de futuros pedagogos. O exercício e o treino 
bastariam para manter competências essenciais se a escola fosse um 
mundo estável (PERRENOUD, 2000).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Residência Pedagógica no Cmei dividiu-se em três momentos: 
observação, ambientação e intervenção. Inicialmente, as sequências 
didáticas foram socializadas com o grupo de residentes do núcleo, pre-
ceptoras, coordenadoras e regente escolar em encontros formativos 
na Universidade e na Unidade Escolar. As apresentações das propostas 
aconteceram por meio de slide, textos, rodas de conversa e demons-
tração de planos de aula, fazendo ajuste antes de aplicados. Após a 
intervenção em sala de aula, a preceptora sugeria uma auto avaliação 
e uma reflexão a partir do que foi proposto e do que foi realizado.

O período de intervenção foi bem produtivo e surpreendente. 
Fomos bem recebidas pelas crianças já no primeiro dia com demonstra-
ções de afeto. A partir das impressões da professora regente na sala e da 
nossa preceptora, fomos avaliadas oralmente e com devolutivas. Foram 
analisados os seguintes pontos: planejamento da aula, sequência didáti-
ca, a comunicação e interação com as crianças, a metodologia e recursos 
adotados e os resultados obtidos, além da assiduidade e pontualidade.

A regência ocorreu em dupla com o grupo 4B (formada por 
crianças de 4 a 5 anos) e, no semestre seguinte, com o grupo 2B (com 
crianças de 2 e 3 anos), no turno matutino. Além da professora regen-
te, na sala do grupo 4 havia uma auxiliar de desenvolvimento infantil 
– ADI e, na do grupo 2, havia duas auxiliares. Cada turma possuía em 
média 15 alunos. Nessa fase da educação é importante estimular a 
autonomia, a coordenação motora e o convívio das crianças em so-
ciedade por meio dos jogos e da brincadeira, afinal o movimento e 
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ludicidade perpassam neste contexto. Para Kishimoto (2010, p. 57) 
“a concepção de brincar, como forma de desenvolver a autonomia e 
a criatividade das crianças, requer um uso livre de brinquedos e ma-
teriais que permita a expressão dos projetos criados pelas crianças”. 
Com isso, atrelado à residência pedagógica percebemos a importância 
da relação do desenvolvimento infantil através do brincar.

Na escola onde atuamos, é adotada a pedagogia de projetos, 
onde as práticas centram-se na criança enquanto sujeito aprendente. 
Apesar da proposta para as residentes ser os planejamentos de sequ-
ências didáticas, as mesmas eram elaboradas em consonância com os 
projetos desenvolvidos na escola, o que favorecia a conexão de saberes 
por todos envolvidos. E, compondo a Educação Infantil junto ao Cuidar 
e Educar, o Brincar estava sempre presente nas situações didáticas, pois 
sendo inerente à infância, torna o aprendizado prazeroso e relevante. 
Segundo Luckesi (2005, p. 2), “a principal característica da ludicidade 
é a plenitude da experiência, isto é, a vivência lúdica de uma atividade 
exige uma entrega total do ser humano”. Assim, compreendemos que 
trabalhar de forma lúdica é possibilitar às crianças a assimilação de 
novos conhecimentos e o aprimoramento de várias habilidades.

Para nortear metodologicamente as ações, buscamos abordar 
a metodologia sociointeracionista, mediando e interagindo com as 
crianças em situações de aprendizagens, visando o desenvolvimento 
integral das mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto se estabeleceu como um considerável e importantíssi-
mo elemento para a formação inicial do professor. Durante os dezoitos 
meses que participamos da Residência Pedagógica, pudemos observar 
e participar da rotina escolar, principalmente, relativo à prática em sala 
de aula.
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Em relação às atividades formativas, uma nos marcou profun-
damente. Foi a palestra da Profa. Taiane Abreu Machado, abordando 
a inclusão na escola. Ela aconteceu na universidade e foi integrada aos 
demais núcleos da residência. Esse evento nos possibilitou importan-
tíssimas reflexões no que tange à educação inclusiva nas séries iniciais. 
É preciso um cuidado com a formação para além dos dogmas tradicio-
nais de ensino. É preciso um olhar sensível para todos os alunos. Pontos 
de paradigma da inclusão, tecnologia assistida de baixo custo, dicas de 
práticas específicas, explorar as potencialidades, escola democrática, 
escola espaço de escuta também foram abordados nessa palestra.

Inicialmente, havia uma angústia pairando sobre nós, afinal, não 
saberíamos ao certo o que encontrar, embora já tivesse a experiência 
em estágios curriculares numa escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal, no bairro do Cabula de Salvador. Mas, quando ingressamos como 
residente na Educação Infantil de período integral no bairro da Boca 
do Rio, houve a surpresa. Com isso percebi que não basta estar segura 
quanto à tarefa que irá assumir, é preciso repensar a própria prática 
para administrar as demandas do cotidiano dentro da sala de aula.

Para o momento de regência, trazemos como elemento funda-
mental a socialização, pois ela faz parte do processo de aprendizagem. 
Sendo assim, acreditando que o reconhecimento é um estímulo para 
que o aluno se empenhe em produzir o seu melhor e que a apren-
dizagem deve ocorrer de forma dinâmica, interativa e participativa, 
traçamos os objetivos das aulas baseadas nesses elementos. As aulas 
em questão foram muito satisfatórias e atendendo aos objetivos pro-
postos no projeto.

Um dos momentos mais especiais que consideramos é que as 
aulas foram bastante divertidas e produtivas. Aprendemos na troca 
com as crianças

A partir dessa experiência, percebemos que cabe ao professor 
observar, avaliar de que forma fazer as intervenções necessárias para 
garantir a qualidade das aprendizagens. É preciso refletir sobre as 
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práticas educacionais, pois segundo Freire (2017, p. 40) “é pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática”. Assim, acreditamos que a Residência Pedagógica na 
Educação Infantil, seja o momento de aprofundamento dos estágios 
anteriores, onde é importante a redescoberta de afinidade com tur-
mas das séries iniciais.

Outro elemento fundamental nesse processo é se fazer apren-
diz daqueles que têm mais experiência. As orientações da professora 
regente e preceptora foram necessárias para dar suporte em sala 
de aula, afinal a Residência Pedagógica, assim como o estágio, pode 
ser uma “oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da 
construção da identidade profissional” (PIMENTA, 2011, p. 99). Porém, 
a duração e as vivências que o Programa permite, tornam a práxis 
diferenciada e relevante para a formação de quem almeja ser um/a 
bom/boa professor/a.

A realidade, da proposta da residência pedagógica, é criar par-
cerias mais efetivas entre a universidade e a escola que para receber os 
graduandos, criando uma teia de colaboração e responsabilidade que 
insere os residentes na equipe para garantir a qualidade na formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ingresso no programa de Residência Pedagógica no Cmei 
Castro Alves, mobilizou ações educativas e formativas, com atividades 
realizadas coletivamente, sempre acompanhadas da Professora Pre-
ceptora, propondo as interações entre os alunos e os residentes. Com 
isso, reflexões diante das ações pedagógicas realizadas no ambiente 
escolar traz a perspectiva de futuros pedagogos.

Desse modo, a visão do residente se amplia, permitindo aos 
futuros pedagogos uma pesquisa do ambiente que está inserido com 
isso, ajuda-nos a buscar o conhecimento profissional, técnica e enten-



603COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

der a função da docência. Isto é, entender como atuar e saber aplicá-
-los e refletir sobre tal ação. De certo modo esse é o ponto crucial da 
residência pedagógica, onde permite aos residentes a compreensão 
do trabalho docente tornando-se professores pesquisadores de forma 
reflexiva e desenvolvendo novas competências para práticas dentro da 
sala de aula.

A participação na rotina da escola, atuação em sala de aula sob 
supervisão de um professor, reuniões, cotidiano na gestão da escola, 
estudo dirigido e roda de conversa só irá potencializar o equilíbrio 
entre teoria e prática a verdadeira. Porém, percebemos que não basta 
estar segura quanto à tarefa que irá assumir, é preciso que os futuros 
docentes tenham condições também de repensar e elaborar a própria 
ação diversas vezes para dar conta das demandas do cotidiano dentro 
da sala de aula.

A atuação na sala de aula da Educação Infantil, permitiu al-
gumas mudanças na minha postura, à medida que comparava teoria 
com a prática do cotidiano, pude enxergar que ser educadora é buscar 
muito mais que teoria; é buscar dedicação! Fiz da Residência a fase 
mais importante da minha formação de pedagoga. Um dos pontos 
principais desta Residência Pedagógica foi quando pude, através da 
mediação pedagógica com as crianças, aprender brincando.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA: EXPERIÊNCIA COLETIVA 

DE AUTORIA DOCENTE

Cristina Maria de Freitas Gomes
Denise Silva de Souza 

Taiana Souza Lemos

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo difundir a experiência de Formação 
Continuada desenvolvida pela Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, 
situada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no contexto da pandemia pela 
covid-19. A intenção de revisarmos o nosso Projeto Político Pedagógico, 
construído sob perspectiva democrática, fez seus autores questionarem a ne-
cessidade de aprofundarmos a princípio o conceito de currículo, identidade e 
diversidade no contexto escolar. A proposta construída pelas/os educadoras/
ores em uma perspectiva crítica, buscou a partir da partilha deste trabalho, 
que foi intitulado de Roda Reflexiva e Escrevivências Pedagógicas: práticas 
coletivas de autoria docente, por considerar o processo de formação como 
uma construção que tem como objetivo principal uma educação de autoria 
docente, onde a reflexão acontece a partir das/os profissionais que vivem o 
cotidiano da escola. Para tanto, também refletimos concepções de Formação 
Continuada presentes no cenário brasileiro, na Rede Municipal de Educação 
de Salvador e àquelas que fundamentam a ação desenvolvida pela escola. 
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Concluímos que toda a caminhada registrada, através de um diário de memó-
rias e experiências pedagógicas exitosas, passa a nortear as ações da escola a 
partir desta experiência transformadora.
Palavras-chave: Formação Continuada. Autoria Docente. Prática Pedagógica 
Crítica.

INTRODUÇÃO

A questão da formação docente no Brasil, conforme encontra-
mos nos escritos de Denise Silva de Souza (2018) tem se constituído 
na história do país como necessidade e demanda das/os profissionais 
que têm como atribuição o manejo de conhecimentos – educadoras/
es. Nesse sentido, existe o reconhecimento das/os profissionais sobre 
a importância de seguir ampliando e aprofundando conhecimentos 
para melhor desempenhar o papel de educadoras/es que precisam 
considerar as transformações sociais e exigências por estas colocadas 
por um lado, mas há também a apropriação desse discurso pela lógica 
de mercado, que visa a transformação da formação continuada como 
objeto a ser consumido. O descompasso histórico entre a formação 
inicial e continuada apontado nos escritos de Saviani (2004, 2009), nos 
inspira a sairmos do senso comum para uma consciência filosófica, 
quando este afirma que a descontinuidade e precariedade das políticas 
sempre acompanharam a história de formação de professor no Brasil, 
demonstrando as dificuldades na preparação docente e no enfren-
tamento dos problemas encontrados na educação do nosso país. O 
contexto da pandemia pela covid-19, no final de 2019 e durante todo 
ano de 2020, até o presente momento, tomou o mundo de surpresa e 
impôs o isolamento e/ou distanciamento social como principal medida 
de contenção da proliferação do vírus por governos de diversos países, 
estados e cidades. Nesse cenário, diversos espaços sociais de convivên-
cia foram fechados, dentre eles as escolas, universidades, entre outros. 
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Conforme encontramos no artigo de Elmara Pereira de Souza (2020), 
ao refletir sobre o cenário da pandemia e os desafios e possibilidades 
à Educação, a autora afirma que “Em tempos de pandemia, mais do 
que nunca, a educação é convocada a se singularizar, a se reinventar 
buscando outras possibilidades pelo uso das tecnologias digitais e 
pela habitação nos ambientes virtuais de aprendizagem” (SOUZA, 
2020, p. 3), ao passo que a mesma aponta as inúmeras dificuldades de 
condições de acesso pela população brasileira (20,9% das residências 
brasileiras não dispõem de internet (IBGE, 2018 apud SOUZA, 2020).

Muitas questões emergiram e seguem sendo refletidas por 
especialistas, pesquisadoras/es e profissionais que atuam nas escolas, 
dentre as quais destacamos: que concepções de educação, seriam 
as mais apropriadas? Como garantir o vínculo dos estudantes com a 
escola durante o período de isolamento social? Que métodos e recur-
sos seriam mais assertivos na manutenção da relação entre a escola, 
estudantes, famílias e profissionais?

Nesse cenário de inúmeros questionamentos, o aspecto da for-
mação continuada de professoras/es também passa a ocupar lugar de 
destaque em espaços de debates que versam sobre a necessidade de 
pensar outros modos de educação. Se constitui como ação fundamen-
tal para que muitas das questões suscitadas nesse contexto possam ser 
refletidas coletivamente; alternativas de ações pedagógicas sistemati-
zadas e as profissionais ampliem e aprofundem compreensões para 
dialogar e enfrentar as demandas colocadas por esta nova realidade. É 
nesse contexto, que a Escola Municipal Paulo Mendes, após um longo 
período de acolhimento dos profissionais, por meio de encontros vir-
tuais (desde o Decreto Municipal nº 32.256, de 16 de março de 2020 
que definiu o fechamento das escolas, academias, parques cinemas e 
outros), e dos encontros de planejamento para a realização de ativi-
dades remotas (blocos de atividades impressas), que em dezembro de 
2020, de maneira coletiva, decidiu pela importância de construir um 
espaço de Formação Continuada, considerando os tempos e espaços 
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disponíveis (virtual), bem como a necessidade de refletir sobre a Es-
cola temos e que Escola que queremos durante e no pós-pandemia. 
Surge, então, a proposta de Formação Continuada Roda Reflexiva e 
Escrevivências Pedagógicas: práticas coletivas de autoria docente, 
como espaço potencial de reflexão crítica, onde as/os profissionais 
são convidadas/os a assumir a condição de autoria, numa perspectiva 
coletiva – experiência que será descrita ao longo deste trabalho. Antes 
faz-se necessário, contextualizar a política de formação implementada 
pela Rede Municipal de Educação de Salvador.

FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SALVADOR: TENSÕES E POSSIBILIDADES

De acordo com Miguel Arroyo (2011, p. 35), na obra Currículo, 
territórios em disputa afirma a disputa entre as autorias docentes e 
controles curriculares de gestão e avaliação passaram a ser “um campo 
de debates, estudos, de encontros nas escolas e nos cursos de forma-
ção”. Ainda segundo este autor (2011):

Em toda disputa por conhecimento estão em jogo dis-
putas por projetos de sociedade. Deve-se questionar os 
conhecimentos tidos necessários, inevitáveis, sagrados, 
confrontando-os com outras opções por outros mundos 
mais justos e igualitários, mais humanos, menos segrega-
dores dos coletivos que chegam às escolas públicas, so-
bretudo. Também é preciso repor nos currículos o embate 
político no campo do conhecimento assumido não como 
um campo fechado, mas aberto à disputa de saberes, de 
modos de pensar diferentes (ARROYO, 2011, p. 39).

Conforme encontramos no artigo escritos de Olgaíses Cabral 
Maués (2014), a perspectiva de Formação Continuada promovida por 
espaços institucionais, ao longo da história, vem mostrando o estreito 
diálogo com objetivos e interesses políticos, sociais e econômicos 
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orientados, inclusive, por organismos internacionais, como Banco 
Mundial. De acordo com Maués (2014), no contexto de implantação 
de reformas educacionais, a formação continuada assume o “caráter 
de acomodação e assimilação dos professores a uma sociedade que 
está cada vez mais voltada para as exigências de mercado e em que a 
educação está sendo questionada por se parecer a uma mercadoria, 
enquanto a escola se identifica a uma empresa” (MAUÉS, 2014, p. 53).

A legitimidade das solicitações por parte de educadoras/es que 
desejam atualizar, ampliar e aprofundar conhecimento tem sido seques-
trada pela lógica de mercado e transformadas em políticas de padroni-
zação e engessamento das práticas pedagógicas, por meio dos pacotes 
educacionais comercializados junto às Redes Públicas de Ensino. Essa 
modalidade de solução educacional (os pacotes) na maioria das vezes 
agregam a Formação Continuada como um dos elementos da mercado-
ria a ser consumida pelas redes de ensino (SOUZA, 2014; SOUZA, 2018). 
É preciso, portanto, “capacitar”, “treinar”, “formar” as/os profissionais 
para saber implementar propostas com promessas de sucesso.

A perspectiva de formação pautada nos termos mercadológicos 
se apresenta como manual a ser seguido, isto é, modelos prescritivos, 
na maioria das vezes pontuais, descompassados da realidade da esco-
la. Por esse viés a autonomia pedagógica da unidade escolar é afetada 
e as autorias docentes, a produção intelectual das professoras/es fra-
gilizadas, invisibilizadas, produzindo tensões e disputas no campo do 
currículo, por exemplo (SOUZA, 2014; SOUZA, 2018; ARROYO, 2011).

O contexto de Formação Continuada na Rede Municipal de 
Salvador também se situa nesse campo de disputas entre a política 
instituída e instituinte no interior das escolas. De acordo com a tese de 
Souza (2018), Nós na Rede – Formação Continuada na Rede Municipal 
de Salvador na perspectiva de Coordenadoras Pedagógicas, a trajetória 
de formação continuada implementada na Rede no período de mais de 
dez anos (2005 a 2017) se afirma na perspectiva da mercantilização da 
educação. A lógica dos pacotes educacionais chegou em Salvador tam-
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bém como alternativa para a resolução do fracasso escolar expresso 
nos resultados do Ideb. A corrida pelo ranking nas avaliações externas 
colocou Salvador na rota do consumo de pacotes educacionais desco-
nectados com as demandas das escolas e com as próprias Diretrizes 
Pedagógicas do município, de maneira mais escandalosa no ano de 
2013. A contratação de consultorias e empresas que tinham como 
tarefa implantar o controle da ação pedagógica, com vistas a produzir 
melhores resultados, imprimia por decisão da gestão municipal, o 
ataque à autonomia das escolas e à autoria docente, impondo práticas 
pedagógicas prescritivas e com mecanismos de controle sofisticados.

Souza (2018), descreve um desses episódios, em que as im-
posições pedagógicas fizeram da Educação Municipal de Salvador um 
palco de disputa pulsante. De um lado a institucionalidade com ações 
pedagógicas pautadas em concepções tradicionais e do outro edu-
cadoras e educadores lutando pelo direito à autonomia pedagógica, 
pelas autorias docentes, pelo direito de criação delas/es e das estu-
dantes. Trata-se do enfrentamento das/os profissionais ao Programa 
Alfa e Beto do Instituto Alfa e Beto (IAB), que tinha como proposta, 
na ocasião, a alfabetização das crianças no final do 1º ano do Ensino 
Fundamental, através de um programa hermeticamente fechado, 
descontextualizado que considerava a autonomia das/os nossas/os 
educadoras/es e as experiências das/os estudantes.

De acordo com Souza (2018), o debate chegou ao espaço das 
Universidades Públicas da cidade, transformou-se em pauta de denún-
cia e acompanhamento pelo Ministério Público; além de sua retirada 
ter se constituído uma das reivindicações sindicais do ano de 2013. A 
rejeição ao programa ganhou muita expressão junto aos quase sete 
mil educadores. Todo o processo de questionamento coletivo culmi-
nou na devolução pública dos materiais comprados pela prefeitura 
por muitas/os educadoras/es. Após esse episódio, outras propostas 
“empacotadas” foram introduzidas na rede com a narrativa de que 
se tratavam de construção coletiva, aspecto questionado por educa-
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doras/es na tese de Souza (2018). Todas as propostas educacionais 
implementadas mantinham o caráter de padronização pedagógica, 
com definição prescritiva, além de mecanismos de controle – sistemas, 
chamado de acompanhamento, que buscavam identificar até a página 
do livro utilizada em cada aula pelas/os professoras/es.

A Formação Continuada oriunda dos pacotes educacionais aqui 
mencionados, se constituíram como orientações à implementação dos 
programas. A evasão dos profissionais dos espaços formativos foi uma 
marca de resistência ao modelo implementado. Quanto à formação 
continuada no interior da escola, a mudança da jornada de trabalho 
impactou de maneira importante as ações de formação nas unidades 
escolares. Na ocasião em que educadoras/es da Rede Municipal de Sal-
vador tiveram seu Plano de Carreira aprovado pela Lei nº 8.722/2014 
e Regulamentado pelo Decreto nº 26.168/2015, foi instituído o avanço 
no direito à reserva de jornada de trabalho, possibilitando que um 
terço da carga horária fosse destinada aos processos de planejamento, 
estudo e aprimoramento docente dentro e fora da escola, por meio de 
formação continuada.

Contudo, esse avanço pôs fim às Atividades Complementares 
em grupo, dificultando a realização da Formação Continuada dentro 
das Unidades Escolares, obrigando as/os Coordenadoras/es Pedagógi-
cas/os, nas escolas que dispunham, a realizarem encontros individuais 
com os professores, ou em pequenos grupos, a depender do porte da 
escola (SOUZA, 2018). Esta nova realidade colocou no chão da escola a 
necessidade de pensar em como construir espaços de formação conti-
nuada na perspectiva coletiva. E, no contexto atual, com o isolamento 
social, outras formas de pensar encontros coletivos de formação se 
colocaram pulsantes. Maria Helena Souza Patto (1990) na obra A pro-
dução do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia defende 
o trabalho permanente de formação na escola, a partir de pequenos 
grupos, coordenados por profissionais qualificados e comprometidos 
não com a instrumentalização dos profissionais, mas com uma escuta 
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crítica e informada, que considere angústias, perspectivas e defesas 
que acompanham qualquer processo de mudança. Esta perspectiva 
de pensar formação continuada se constituiu em uma das inspirações 
teóricas da iniciativa de Formação Continuada pensada pela Escola 
Municipal Paulo Mendes de Aguiar nesse contexto tão desafiador, 
compartilhada a seguir.

FORMAÇÃO RODA REFLEXIVA E ESCREVIVÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS: PRÁTICAS DE AUTORIA DOCENTE

A escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar funciona no Bairro 
Rio Sena, Subúrbio de Salvador, e voltou a oferecer em 2020, os grupos 
3, 4 e 5 da Educação Infantil e 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 
Atendendo hoje 135 crianças da classe trabalhadora, que sobrevivem 
principalmente do comércio informal vivenciado pela família e os pou-
cos que possuíam emprego formal no final 2019, relataram que ficaram 
desempregados, passando a sobreviver com o auxílio do governo e a 
cesta básica distribuída pela Secretaria de Educação, para substituir 
a alimentação escolar. Na Unidade Escolar todas/os trabalhadoras/es 
são educadoras/es e ajudam no processo de formação das/os nossas/
os educandas/os, como bem propõe Colombo (2004). Atualmente a 
escola conta com dois porteiros, uma merendeira, duas auxiliares de 
Serviço Gerais, uma Auxiliar de Educação Infantil, uma Diretora, uma 
Vice-Diretora, um Secretário, uma Coordenadora Pedagógica e oito 
Professoras/es.

Neste contexto de pandemia, em função da falta de uma pro-
posta de Formação Continuada da Secretaria de Educação, em pleno 
dezembro de 2020; da impossibilidade de encontros presenciais; das 
inquietações apresentadas pelo grupo de professores a respeito do 
currículo e do escola possível durante a pandemia, além da necessida-
de de revisitarmos o nosso Projeto Político Pedagógico, a Coordenação 
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Pedagógica propôs à gestão escolar propor junto às professoras e 
professor uma formação na perspectiva crítica, com centralidade no 
fortalecimento da autonomia pedagógica da escola e na autoria das/
os profissionais. A gestão escolar que preza pela mediação pautada 
na gestão democrática como encontramos em Paro (2012), onde o 
diálogo e a participação de todos envolvidos para a resolução dos pro-
blemas e ações são fundamentais, acolheu a solicitação e reuniu com 
as/os professores para conversar e deliberar a respeito da proposta. 
Na ocasião, a Coordenação Pedagógica propôs o desafio da formação, 
mobilizando ideias e demandas do grupo. De maneira unânime o 
grupo desejou viver a experiência iniciada em janeiro/2021, depois do 
escopo da proposta ter sido apresentado, discutido e ajustado com o 
grupo, em ambiente virtual, sempre às quintas-feiras, no turno vesper-
tino. Os encontros ocorridos (total de seis) contaram com profissionais 
da própria escola, da rede e convidados externos.

O objetivo geral da Formação Continuada proposta pela escola 
é criar um espaço coletivo de reflexão político-pedagógica que possa 
mobilizar a sistematização de práticas pedagógicas que dialoguem com 
as demandas reais da comunidade escolar, afirmando as educadoras e 
educadores como autoras/es.

Em relação às concepções acerca da Formação Continuada o 
grupo defende algumas perspectivas no campo crítico, dentre as quais 
destacamos o nosso entendimento sobre a Educação como espaço 
político e estético, um pensamento que respeita a experiência e o 
sentido das relações humanas para além das suas demandas utilitárias 
e fragmentadas. Compreende-se como espaço estético e político, um 
ambiente educativo que ponha em plano horizontal o prazer, a prática 
corporal e a imaginação. Esta horizontalidade abre caminhos para uma 
perspectiva de “Educação como atividade estética” (ALVES, Rubens, 
1988, p.12 in DUARTE, JR,1988). Um caminho impulsionador de aces-
so à região do sentimento humano, onde se projetam os desejos de 
conhecer e onde estão os expedientes imaginativos e a criatividade 
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inerente a todas as pessoas. Acreditamos que o acolhimento às ex-
pressões dos sentimentos e o estímulo à imaginação e criatividade são 
funções essenciais da Educação, desempenhando um papel político 
importante: a reumanização das relações educativas. A professora e 
pesquisadora norte americana Bell Hooks nos diz que

[...] o que não podemos imaginar, não pode vir a ser. Pre-
cisamos de imaginação para iluminar aqueles espaços 
que não são preenchidos por dados, fatos e informação 
comprovada [...] na cultura do dominador, matar a 
imaginação serve como meio de reprimir e conter todo 
mundo dentro dos limites do status quo (HOOKS, 2020, 
p. 103-105).

Compreendemos que a educação se movimenta em torno da 
imaginação, da criatividade e da criação, pois ao aprendermos, criamos 
esquemas de significados que nos permite interpretar situações e agir-
mos em direção ao rompimento dos limites instituídos. Como assinala 
João Francisco Duarte Júnior, “os métodos pelos quais se permite ou 
se veta a participação dos indivíduos nos produtos culturais são, em 
última análise, métodos educativos” (DUARTE JR., 1988). Diante disto, 
é preciso recusarmos a cisão entre mente e corpo, sentido e informa-
ção, que comumente engendram as práticas educativas, entendendo a 
Educação numa perspectiva mais abrangente que a simples transmis-
são de conhecimentos. Como um processo de formação humana. Au-
xiliando ao desenvolvimento de sentidos e significados que projetam 
ações interventoras na realidade.

Compreendemos ainda a Formação, na perspectiva de Adorno 
(2012), que afirma que esta deve servir para a contradição, experiência 
e resistência. Este autor trata a formação em uma perspectiva dialéti-
ca, o que significa reconhecer uma tensão permanente na função que 
esta assume em adaptar e mobilizar a autonomia do indivíduo para 
viver em sociedade, de modos que este pense e aja, de acordo com 
sua consciência, como resultado de uma educação para emancipação.
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Em relação ao método, adotamos como referência alguns 
princípios e valores: a formação como espaço de construção coletiva 
e complementar. A inspiração na filosofia Ubuntu acompanha o en-
tendimento de que todas/os têm experiências a compartilhar e que 
queremos seguir juntas/os nas lutas e nas práticas cotidianas voltadas 
à construção de uma escola que seja pensada efetivamente para todas, 
todos e todes. Sobre os encontros formativos, estes são estruturados 
a partir de proposições distintas, porém complementares, são estas: 
Roda Reflexiva, encontros temáticos mediados por convidados inter-
nos e externos. Esse espaço tem funcionado com encontros abertos 
a outras escolas. Aspectos estruturantes das Práticas Pedagógicas 
que são encontros para abordar concepções teóricas e metodológicas 
que fundamentam a sistematização das práticas pedagógicas desen-
volvidas. E, Escrevivências Pedagógicas que são encontros internos 
para análise, sistematização e construção de práticas pedagógicas, 
considerando o PPP, o projeto didático, as experiências formativas e 
as práticas desenvolvidas durante a trajetória profissional do coletivo 
de docentes. É um momento restrito aos profissionais da escola para 
permitir a sistematização das práticas, com mais aprofundamento. 
Momentos distintos de reflexões e sistematização das práticas, outras 
ações são desenvolvidas como: o Diário docente, a cada encontro as/
os educadoras/es registram em um caderno impressões, aprendiza-
gens, memórias pedagógicas, articulando o debate teórico à prática 
pedagógica. A Ciranda de indicações de leitura pelo grupo ao longo 
dos encontros. A Atividade Complementar (AC) Coletivo que fun-
cionará como um seminário de apresentação das reflexões teóricas 
sistematizadas. Em relação aos temas, esses são definidos coletiva-
mente. Iniciamos com a discussão sobre Currículo como um terreno 
de disputa, considerando importância da autonomia e autoria docente 
à perspectiva de uma educação emancipadora. Em seguida realizamos 
cinco encontros voltados à questão de Gênero, para a construção da 
escola que considera a diversidade. O último encontro tratou sobre a 
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produção do fracasso escolar e de culpados e como impressões, ainda 
muito iniciais, para chamarmos de resultados observamos primeiro a 
adesão importante do grupo à proposta. Cada encontro contou com a 
participação expressiva do grupo da escola, além de incorporar repre-
sentantes de cinco unidades escolares pertencentes a outras regiões 
da cidade, pelo ambiente virtual criado. Encontramos observações no 
Chat do primeiro encontro e dos que se seguiram validação e valoriza-
ção dos encontros.

M. de M. 15:04: O trabalho coletivo sempre enriqueceu 
à REDE. Faz falta. Vocês conseguiram furar o bloqueio.
Uhuuu
S. r.15:55: Também achei rápido acho que ficaria o dia 
TD ouvindo

O espaço formativo tem sido reconhecido pelas educadoras, 
nesse contexto de pandemia, como um espaço de acolhimento e 
possibilidade de pensar junto, rompendo com a lógica do isolamento. 
Percebemos também o quanto as reflexões produzidas mobilizaram as/
os educadoras/es e produziam o resgate de memórias de práticas que 
condiziam e/ou se contradiziam com os elementos teóricos discutidos:

S. C. S.15:33: Estou lembrando tanto do meu TCC. Fiz jus-
tamente sobre os Papéis de gênero na educação infantil.

Outro aspecto importante foi a valorização das profissionais da 
Rede ao assumirem a mediação dos encontros reflexivos, diante da po-
lítica da Rede que invisibiliza a produção intelectual das profissionais, 
buscando em empresas de consultorias a formação:

L. M.15:56: Que maravilha!
G. L.S.15:56: Arrasou minha pró
M. V.15:57: Tou maravilhada com sua fala Tai! Eu que 
agradeço!
M. C. R.15:57: Fala linddíssima!
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Ao longo dos encontros, ainda considerados iniciais, tem sido 
possível perceber a potência reflexão e criação das participantes, por 
se tratar de uma construção que nasceu no chão virtual da escola.

Ainda sobre os primeiros passos nesse caminho
A proposta de Formação de Continuada Roda Reflexiva e Escre-

vivências Pedagógicas: práticas de autoria docente se constitui em um 
esforço coletivo de pensar outros modos de acolhimento e reflexão 
sobre a escola no contexto da pandemia.

Vale destacar, que estamos ainda na fase inicial da Formação 
e que o objetivo desse artigo foi compartilhar principalmente o pro-
cesso de construção da proposta. Conforme encontramos em Patto 
(1990), entendemos fundamental a criação de espaço de acolhimento 
e escuta crítica, compreendida como formação. Seguiremos na certeza 
dos inúmeros desafios em prosseguir com proposta tanto diante da 
perspectiva tarefeira da Rede de pensar o trabalho pedagógico desen-
volvido pelos profissionais de maneira remota, bem como em relação 
à continuidade desse espaço quando o retorno presencial se efetivar.
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FORMAÇÃO LÚDICA DE  
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO  

INFANTIL EM TEMPO DE COVID-191,2

Layla Rocha Castro
Larissa Edite da Cruz Ribeiro

A ludicidade na formação de professores tem sido apontada 
como um conhecimento importante e necessário ao processo de 
ensino-aprendizagem dos docentes da Educação Básica, principalmen-
te, da Educação Infantil. Com base nos estudos de Cardoso (2018), 
percebemos a necessidade de criar um ambiente de ideias para os 
professores poderem partilhar a experiência vivida das crianças com 
o brincar no ambiente escolar. Segundo a autora, um dos desafios 
da atualidade, em relação à formação permanente de professores, 

1  Este trabalho foi baseado no projeto de Pesquisa interinstitucional “Baú Brincante: 
estudo sobre a potencialidade dos materiais não estruturados para o brincar livre 
da criança da Educação Infantil (Ufba/Uesb), sob a coordenação geral da Profª. Dra. 
Cristina D’Ávila (Ufba), na cidade de Jequié, está sob a coordenação da Profª. Dra. 
Marilete Calegari Cardoso (Uesb). A primeira autora do trabalho é estudante Bolsista 
Fapesb, e a segunda é participante como bolsista voluntária do Programa de Iniciação 
Científica da Uesb – Pic/Uesb.
2  O texto configura-se como um resumo expandido da pesquisa e/ou experiência 
pedagógica realizada (nota das organizadoras).
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é “pensar caminhos em que se possa rever o imbricamento entre o 
brincar, a formação do professor e a profissionalidade docente, como 
campos de saber que estão dialética e intrinsecamente relacionados” 
(CARDOSO, 2018, p. 29). 

Porém, a educação e formação de professores vem passando 
por um desafio ainda maior, face ao evento inédito na história, com 
o contexto da pandemia causada pelo vírus covid-19, mais conhecido 
como coronavírus. De acordo com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas)3, esse cenário tem atingido várias regiões do mundo des-
de o final de 2019, na qual, hoje, já ultrapassa no mundo 106.991.090 
casos de covid-19 e 2.347.015 mortes (12.787 novas em relação ao dia 
anterior) até 11 de fevereiro de 2021. No Brasil, estamos próximo de 
atingir 230 mil óbitos, até o final de fevereiro. Diante a esta crise pan-
dêmica, a população vem enfrentando graves crises não só no campo 
da saúde, mas, também, nos campos social, político e econômico, cujos 
efeitos recaem sensivelmente na esfera da educação (RAIC; CARDOSO; 
PEREIRA, 2020; CARDOSO; PEREIRA; XAVIER, 2020). 

Para a educação, de forma especial, vem desafiando os docentes 
e as instituições de ensino a pensarem caminhos de mudanças, desde 
março de 2020, após os fechamentos de escolas de Educação Básica 
infantis, Ensino Médio e das universidades, por estarem frente à um 
período de isolamento social, por causa da covid-19. E, consequente-
mente, o isolamento social e confinamentos de crianças, adolescentes 
e adultos. Com isso, buscarmos soluções para darmos continuidade de 
uma proposta de pesquisa colaborativa de formação numa perspectiva 
lúdica e sensível, em desenvolvimento, iniciada em setembro de 2019, 
intitulada Pesquisa Interinstitucional “Baú Brincante: estudo sobre a 
potencialidade dos materiais não estruturados para o brincar livre da 
criança”, realizada pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Ludicidade 
– Gepel, da Universidade Federal da Bahia – Ufba, sob a coordenação 

3  Consulta realizada no site: https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em: 22 
abr. 2021.
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Drª Cristina D’ávila e pelo grupo de estudo da Uesb (Nepefill – Núcleo 
de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Educação, Formação Docente, 
Infância, Leitura e Ludicidade, da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – Uesb. 

Assim, o objetivo deste estudo é compreender a importância 
do brincar livre para as crianças de uma creche universitária, bem 
como, analisar a necessidade de uma formação docente que atente 
para a “escuta e olhar sensível”, por meio de experiências e reflexões 
relacionais, sobre o brincar de crianças da Educação Infantil. Como ob-
jetivos intermediários ou específicos a ideia de que a pesquisa deverá 
possibilitar a tais docentes (colaboradores da pesquisa) um religar de 
saberes tecidos a partir da postura investigativa sobre o brincar dos 
infantes a reverberar sobre suas práticas pedagógicas e a conferir-lhe 
novos sentidos. Mas, como contribuir com a construção de um espaço 
de partilha e de produção de sentidos sobre o brincar livre da criança 
na Educação Infantil, neste tempo de pandemia? De que forma a uni-
versidade pode contribuir uma formação lúdica e sensível em face a 
este momento de isolamento social? 

Para buscarmos responder nossas inquietações foi construído 
o Projeto CiberAteliê Brincante – UFBA/Uesb/Uneb, durante o período 
pandêmico, com a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle, com ações colaborativas em suas interfaces síncronas e assín-
cronas e outros sistemas da educação on-line. Neste sentido, para este 
trabalho, como bolsistas de Iniciação Científica do projeto faremos um 
relato da experiência apresentando um panorama geral da proposta, e 
suas experiências iniciais no curso relacionados saberes com o brincar 
livre no cenário da escola.

A proposta metodológica do curso de formação nasceu, con-
forme Cardoso; Pereira; Xavier (2020, p. 274), por meio “da junção 
duas pesquisas de Doutorado, que versaram sobre a importância de 
fomentar o brincar livre e espontâneo na escola de educação básica 
e potencializar a articulação escola universidade”. A palavra surge 
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nos estudos de Xavier (2020) o “Ciberateliê Brinc@nte”, que significa 
uma ambiência formacional digital que articula os potenciais comu-
nicativos e informacionais da cibercultura. Porém, para este projeto 
as autoras desenharam outros dispositivos formacionais. Dessa forma, 
a metodologia do projeto CiberAteliê Brincante, foram produzidos os 
etnométodos, utilizando as interfaces criadas no Ambientes virtuais de 
aprendizagem ou plataforma Moodle, que está localizado no repositó-
rio da Ufba, conforme a figura 1.

Figura 1 – Ambiente Moodle Ufba.
Fonte: Moodle.4

A proposta do CiberAteliê Brincante foi pode produzir alterna-
tivas de aprendizagens por meio de edição do Moodle e com a possibi-
lidade de integração de outras interfaces computacionais. Os docentes 
participantes do projeto puderam utilizar os diversos recursos multi-
midiáticos favorecendo a convergência, recursos de criação, cocriação, 
compartilhamento e publicação de conteúdo, conforme exposto por 
Cardoso, Pereira e Xavier (2020). 

4  Disponível em: https://www.moodle.ufba.br/pluginfile.php/205886/course/
section/39109/Imagem%20de%20abertura%20.png. Acesso em: 22 abr. 2021.
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O público-alvo da realização deste projeto foram professores 
da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental). Pelas 
informações que o gráfico 1 nos aponta, percebemos que houve um 
interesse muito grande por parte dos docentes da rede pública muni-
cipal. Outro ponto importante a destacar é que, apesar de termos um 
percentual de 8% de graduandos inscritos, houve uma enorme busca 
por parte dele. 

Gráfico 1 – Função dos participantes.
Fonte: Google Forms. Cardoso, Pereira e Xavier (2020). 

Este ciberespaço de formação e de partilhas sensíveis foi aber-
to, com voz e escrita de professores que atuam na Educação Básica, 
com experiências formativas a cultura lúdica na escola, assim como, 
estudantes em formação, podem trazer a consciência a importância 
do brincar, como também alimentar suas demandas de formação, 
conforme as autoras do projeto (CARDOSO; PEREIRA; XAVIER, 2020). 
Além disso, acreditamos que este espaço de formação virtual pode 
contribuir de forma significativa para o compartilhamento de olhares 
dos professores e estudantes acerca do potencial interativo e educa-
tivo potencializado pelos AVAs, no fomento das formações sobre o 
brincar livre.
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Figura 2 – Participantes do projeto.
Fonte: Cardoso, Pereira e Xavier (2020). 

Os dados indicam que as experiências com o projeto CiberAte-
liê Brincante se revelam que, as professoras e estudantes se colocam 
como aprendizes sobre o brincar livre de seus alunos, quando estabe-
lecem a experiência e formação uma relação de diálogo e um espaço 
aberto para partilha. Os participantes consideram estes momentos 
de formação como um espaço de reflexões e compartilhamentos de 
suas narrativas acerca de saberes ludo-sensíveis. Corroboramos com 
as autoras principais do projeto, a necessidade da continuidade ou 
constituição de outros ambientes formativos que fomente o uso da 
conexão em rede, para as reflexões e compartilhamentos sobre o 
brincar livre e a cultura lúdica no espaço escolar; bem como, reflexão 
sobre propostas educativas voltadas numa perspectiva de autoria, 
articulando a produção multimídia com sua prática docente.
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FORMAÇÃO E ESTÁGIO



O PAPEL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM GEOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DOCENTE

Janaiára Maria de Paiva Ferreira 

RESUMO
O Estágio Supervisionado como componente teórico-prático constitui um 
momento de grande significado na vida do professor em formação, visto que 
a vivência no ambiente escolar lhe possibilitará desenvolver técnicas e habi-
lidades úteis à construção de uma prática pedagógica que articule os conhe-
cimentos da Geografia Acadêmica e Escolar. Assim, a presente pesquisa tem 
como objetivo investigar quais saberes os discentes em formação constroem 
ao longo do Estágio supervisionado, bem como, analisar a contribuição do 
estágio na formação do professor de Geografia. Os procedimentos metodoló-
gicos empregados constituíram-se em revisão bibliográfica de autores como 
Pimenta e Lima (2004), Tardif (2002), Miranda (2008), abordagem qualitativa 
e rodas de conversas para socialização dos relatos dos estagiários. Os resul-
tados obtidos apontam que, é no estágio que os discentes se reconhecem 
enquanto professores e, desenvolvem habilidades e técnicas para poder 
enfrentar os desafios da futura profissão.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino de Geografia. Formação de 
Professores.
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INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado enquanto componente teórico-práti-
co representa um momento de grande significado na vida do docente 
em formação, haja vista que a vivência no ambiente escolar lhe opor-
tunizar desenvolver habilidades e técnicas úteis à construção de um 
novo profissional.

Deste modo, o estágio configura-se uma atividade indispensá-
vel na formação do futuro professor, sendo este o momento do en-
contro com a prática profissional, isto é, a inserção do licenciando no 
campo de atuação para adquirir experiência de docência, vivenciando 
a regência de classe e os desafios da sala de aula, que são saberes 
fundamentais na construção da identidade docente.

Neste sentido, procuramos, com o presente trabalho, compre-
ender o processo pelo qual os discentes em formação em Geografia 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA se constituem profes-
sores, com base nas vivências da docência no estágio supervisionado, 
assim sendo, eles foram convidados a relatar suas experiências num 
processo reflexivo sobre suas práticas desenvolvidas durante o estágio 
supervisionado.

OBJETIVOS

• Investigar os saberes construídos pelos estagiários durante 
o estágio supervisionado;

• Analisar a contribuição do estágio supervisionado na for-
mação do professor de Geografia;

• Diagnosticar os principais desafios/dificuldades enfrenta-
dos pelos estagiários no ensino de Geografia escolar.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Componente curricular da Licenciatura o Estágio Supervisiona-
do do Curso de Geografia da Universidade Vale do Acaraú – UVA tem 
como objetivo, conforme seu Projeto Pedagógico (UVA, 2006), promo-
ver a articulação entre a teoria e a prática, entre o ensino e a pesquisa, 
colaborando, assim, para a formação de um professor pesquisador 
capaz de investigar e compreender o contexto escolar.

O Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Geo-
grafia da UVA contempla, ainda conforme o Projeto Pedagógico (UVA, 
2006), uma carga horária total de 480 horas, distribuída em quatro 
componentes curriculares: estágio I, II, III e IV. Essa pesquisa foi reali-
zada ao longo de dois semestres letivos de 2019 e teve a participação 
de 40 discentes de licenciatura em Geografia.

Assim sendo, na presente pesquisa, acerca da constituição da 
identidade docente o foco foi o de identificar, por meio dos relatos, 
quais saberes são construídos durante o período da regência de classe 
no estágio supervisionado em Geografia. Deste modo, considerou-se 
adequada a abordagem qualitativa, a qual buscou contemplar os rela-
tos da ação docente dos sujeitos da investigação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Entende-se, o estágio supervisionado enquanto campo de for-
mação e de construção de saberes que possibilita o desenvolvimento 
das aprendizagens significativas e indispensáveis da docência. Ao op-
tamos por fazer esta pesquisa, tivemos o intuito de analisar o processo 
de ensino/aprendizagem no estágio supervisionado em Geografia, 
focando nas experiências construídas pelos futuros professores.

Deste modo, ao reconhecermos a importância dessas experiên-
cias construídas no tempo e espaço do Estágio Supervisionado, com-
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preendemos que o processo de formação profissional se constitui em 
diferentes momentos e se concretiza na prática, através dos saberes 
que são construídos na experiência docente cotidiana da sala de aula.

Isto significa que, é no espaço tempo do ambiente escolar que 
o discente em formação se aproxima da profissão. De acordo com 
Pimenta e Lima:

O estágio como campo de conhecimentos e eixo curricu-
lar central nos cursos de formação de professores pos-
sibilita que sejam trabalhados aspectos indispensáveis 
à construção da identidade, dos saberes e das posturas 
específicas ao exercício profissional docente (PIMENTA; 
LIMA, 2004, p. 61).

Os relatos levantados apresentam que os/as estagiários/as 
reconhecem ser o estágio supervisionado um espaço de aprendizagem 
no processo de formação dos professores, momento provocador de 
situações significativas, voltadas à produção de saberes essenciais 
para colaborar com o fazer profissional do futuro docente. Apontam 
ser uma disciplina que possibilita conhecer o campo de atuação pro-
fissional, isto é, a escola onde irão desenvolver suas atividades de do-
cência. Iniciaremos os relatos de alguns estagiários/as, destacando os 
saberes e fazeres construídos no decorrer do estágio supervisionado 
em Geografia:

No estágio, onde desenvolvemos nossa prática, é que 
poderemos por meio da reflexão planejar as atividades, 
de maneira que melhor contribuam na aprendizagem 
dos alunos. A cada dia do estágio vivenciamos um desafio 
novo, superamos barreiras, pois nunca temos atividades 
monótonas, trabalhamos de forma diversificada, com 
metodologias que buscam fazer os alunos participar das 
aulas. O desafio era o de chegar à turma e fazer com 
que os alunos interagissem conosco. Estas aflições eram 
os desafios a serem vencidos a cada dia. Mas, ao final 
do estágio, identificamos que valeu a pena todo o nosso 
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esforço. Chegar ao final de mais uma etapa deste pro-
cesso de formação é, contudo muito gratificante (Relato 
da Estagiária A).
Aprende-se a ser professor na prática, no espaço da sala 
de aula, onde realmente nos deparamos com uma tur-
ma de alunos. O período da graduação nos prepara na 
fundamentação para embasar as atividades de docência 
e dá suporte para que possamos ter condições de assu-
mir uma turma. Minha experiência no estágio foi muito 
tranquila, tive alguns desafios que foram superados 
com o apoio da professora regente de turma (Relato do 
Estagiário B).
Eu me senti professor apenas quando fui para o estágio, 
até então nunca tinha entrado numa sala de aula e 
ao me deparar com uma turma de sétimo ano foi um 
choque. Desde o primeiro dia, os alunos me chamavam 
de professor e eu ainda ficava um pouco confuso. Foi 
uma coisa assim meio estranha! Mas, a partir daquele 
momento, com a prática passei a me sentir mais à von-
tade naquele espaço em que eu ficaria por determinado 
tempo. Passei a me sentir seguro no decorrer de cada 
dia que ministrava as aulas (Relato da Estagiária C).

A partir dos relatos dos discentes, entendemos que, é no está-
gio que os estudantes são desafiados a lidar, tanto com os conteúdos 
específicos a serem ensinados, quanto com o modo de ensiná-los, uma 
vez que, “ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a domi-
nar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 
docente” (TARDIF, 2002, p. 20).

O estágio oportuniza o trabalho dos aspectos indispensáveis 
à construção do ser profissional docente no que tange à construção 
da identidade, dos saberes e das posturas necessárias. A vivência no 
ambiente escolar, por meio do estágio, possibilita que se construam 
os saberes da experiência e se desconstruam os preconceitos conce-
bidos acerca da docência, construídos ao longo da vida pelos futuros 
professores.
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Dando continuidade aos relatos, destacaremos como estes 
saberes são mobilizados no contexto da prática pedagógica do estágio 
supervisionado em Geografia.

É importante ressaltar que para ensinar, não basta ter 
o domínio do conhecimento da disciplina que será mi-
nistrada ou dominar os saberes pedagógicos e didáticos. 
Ensinar é um ato mais complexo, que envolve diferentes 
saberes e, que nossas aulas devem ser desenvolvidas 
com o objetivo de que os alunos compreendam os con-
teúdos geográficos ensinados (Relato do Estagiário E).
Não é nada fácil colocar em prática o que aprendemos 
durante as aulas na graduação, já que a realidade das 
escolas, muitas vezes, é apresentada situações-pro-
blema que necessitam ser resolvidas no momento em 
que acontecem. Somos desafiados a todo instante, 
quando os alunos não param em sala ou não realizam 
as atividades propostas. Temos de pensar estratégias e 
metodologias que deem conta da complexidade da sala 
de aula (Relato do Estagiário F).
Recebemos uma boa fundamentação e muitas suges-
tões antes de ir ao campo do estágio. Realizamos muitas 
leituras e discussões em sala sobre as especificidades da 
prática pedagógica. O estágio me possibilitou a oportu-
nidade de testar, na prática, o aprendizado teórico que 
tive ao longo do curso (Relato da Estagiária G).
O segredo da prática docente é conhecer bem a turma 
de alunos com quem vamos trabalhar durante o estágio. 
Desse modo, podemos fazer um planejamento que dê 
conta de tais especificidades. Não muitos tive problemas 
nem dificuldades em desenvolver meu estágio (Relato 
da Estagiária H).

Pelos relatos é revelado que os saberes são construídos por 
conhecimentos, que são mobilizados no desenvolvimento da prática 
docente. A importância dos conhecimentos oriundos da graduação, 
reconhecendo o desafio de fazer a articulação dos conhecimentos 
teóricos e práticos é manifestada. Para Miranda (2008, p. 16):
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[...] a produção de saberes a partir da prática não é um 
processo linear, pois envolve reflexão, análise, proble-
matização, assim como o enfrentamento de dúvidas e 
incertezas. Trata-se do movimento dialético do conhe-
cimento, que compreende o momento da ação (prática 
constituída), da reflexão (apoiada em princípios teóricos 
reelaborados) e da ação refletida (prática modificada). 
Na situação de estágio, esse movimento ocorre quando 
o estagiário, ao interagir com a dinâmica de sala de aula 
e enfrentar os desafios do cotidiano escolar, reconsidera 
a teoria, não para confirmá-la, mas para confrontar seus 
fundamentos com a realidade histórica, cultural e social. 

Percebe-se, através dos depoimentos que “aprender a ser 
professor” é um exercício complexo, o qual envolve a formação inicial 
e outros momentos da vida dos acadêmicos. Assim sendo, os futuros 
professores só se dão conta disso quando desafiados a enfrentar a 
realidade da sala de aula, isto é, apesar de todos os momentos de 
prática, vivido durante o período da formação, os estagiários revelam 
considerar o estágio como marco inicial da docência.

Neste sentido, o papel do estágio supervisionado é o de pos-
sibilitar a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos, como 
também o desenvolvimento de habilidades para lidar com as situações 
do cotidiano da sala de aula. Dando prosseguimento a nossa proposta 
nesta pesquisa, expomos mais relatos dos estagiários:

Ao começar o estágio fiquei muito nervosa, pois precisei 
conduzir uma turma. Com o passar do tempo, consegui 
vencer a ansiedade e realizar as aulas que havia plane-
jado. A cada dia aprendemos mais, pois no início alguns 
erros são cometidos; nada grave, mas é errando que se 
aprende. Confesso que precisei estudar bastante, ter se-
riedade, ter postura à frente dos estudantes e, no final, 
tudo dá certo (Relato do Estagiário H).
Durante o estágio, foi-me permitida a oportunidade de 
fazer a articulação entre os saberes construídos ao longo 
do curso, possibilitando-me ensinar geografia na hora de 
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ir à sala de aula na escola. Dei-me conta de quanto é 
difícil ensinar e que, a cada dia, aparece um obstáculo 
diferente a ser superado (Relato do Estagiário I).
O significado de ser professor ficou claro durante o 
estágio, ou seja, trabalhar os conteúdos de modo que os 
alunos possam compreendê-los. A formação do profes-
sor não se limita às teorias apreendidas na universidade, 
mas também na vivência durante a experiência do es-
tágio, que possibilita que nós percebamos o quanto a 
formação docente é complexa, o qual nos exige esforço, 
domínio de conhecimentos e, principalmente capacida-
de de articular teoria à prática (Relato da Estagiária J).
Foi apenas nas aulas de estágio que pude identificar 
estar sendo formada para a docência, visto que a prática 
me mostrou a realidade da escola e o dia a dia da sala de 
aula; entendi, neste momento, o que ouvi de vários pro-
fessores, que sem teoria não se faz a prática e vice-versa; 
observei a importância, na minha formação docente, 
das muitas disciplinas cursadas na academia, as quais 
me permitiram entender os diferentes processos que 
envolvem à docência (Relato da Estagiária K).

Torna-se, evidente com base nos relatos, que os saberes são 
constituídos por habilidades e conhecimentos, que são mobilizados no 
desenvolvimento da ação docente.

Revelam a importância dos conhecimentos advindos da univer-
sidade para o entendimento da prática e afirmam que aprender a ser 
professor é uma tarefa que envolve muitos saberes, desde os recebidos 
na formação inicial até os adquiridos na experiência como aluno.

Percebe-se, que há compreensão de que a realização do estágio 
supervisionado é necessária e fundamental para que os ensinamentos 
adquiridos sejam colocados em prática, com ganho de experiência 
profissional, oportunidade para vivenciar e entender a importância do 
processo da docência e do ensino da Geografia na formação do futuro 
professor nesta área. De acordo com Miranda:
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[...] a produção de saberes a partir da prática não é um 
processo linear, pois envolve reflexão, análise, proble-
matização, assim como o enfrentamento de dúvidas e 
incertezas. Trata-se do movimento dialético do conhe-
cimento, que compreende o momento da ação (prática 
constituída), da reflexão (apoiada em princípios teóricos 
reelaborados) e da ação refletida (prática modificada). 
Na situação de estágio, esse movimento ocorre quando 
o estagiário, ao interagir com a dinâmica de sala de aula 
e enfrentar os desafios do cotidiano escolar, reconsidera 
a teoria, não para confirmá-la, mas para confrontar seus 
fundamentos com a realidade histórica, cultural e social 
(MIRANDA, 2008, p. 16).

Dessa maneira, o estágio supervisionado é um espaço de 
construção de saberes, pois, a partir da vivência da sala de aula, o 
estagiário cria e se apropria de diversas estratégias para dar conta da 
prática docente que necessita ser realizada no dia a dia do estágio, 
uma vez que, a condução da sala de aula precisa do desenvolvimento 
de habilidades, cujos saberes são construídos no decorrer do processo 
de formação do futuro professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado se consolida como indispensável à 
formação de professores, visto que as vivências adquiridas no cotidia-
no escolar oportunizam o desenvolvimento de habilidades e técnicas 
para poder enfrentar os desafios da futura profissão.

Entendeu-se que os discentes têm consciência de que os 
saberes estão em permanente construção e são constituídos, na sua 
grande maioria, durante o processo formativo, mas, também pelas 
experiências pessoais construídas ao longo da vida e na relação com 
seus colegas, com os professores da Educação Básica e com o professor 
supervisor na universidade.
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Durante os relatos, todos os estudantes ressaltaram ser o está-
gio um espaço de reflexão e o aprendizado, como também, a superação 
da dicotomia entre teoria e prática.

Ademais, que este período representou um momento significa-
tivo à problematização e experimentação de situações auxiliadoras na 
compreensão do ser professor.
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RESUMO
Esta pesquisa trata sobre a contribuição das experiências formativas, a partir 
do componente curricular Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura 
em Letras com Espanhol e do Programa de Aprimoramento em Línguas e 
Literaturas Estrangeiras (Palle), na Universidade Estadual de Feira de Santana 
(Uefs), para a formação inicial docente. Trouxe como problemática: de que 
forma o componente de Estágio Supervisionado contribui e dialoga para a 
formação inicial de professores de língua espanhola junto às experiências no 
programa de extensão universitária, Palle? Seu objetivo geral foi compreen-
der o processo de formação inicial docente, a partir do diálogo entre a disci-
plina de Estágio Supervisionado e as experiências na extensão universitária, 
através do Núcleo Palle. Como referencial teórico foram adotados Pimenta e 
Lima (2012), Dantas (2012), Dominicé (2014), Jovchelovitch e Bauer (2010). 
De caráter qualitativo e com abordagem (auto)biográfica, adotou como cola-



638COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

boradoras seis bolsistas do Palle e como dispositivo as entrevistas narrativas. 
Como resultados, encontrou a importância da reformulação do currículo 
do curso e a relevância da experiência na extensão universitária antes do 
ingresso nesta disciplina. Esta investigação aspirou ressaltar o potencial e as 
contribuições que o estágio supervisionado e a extensão universitária podem 
propiciar à formação inicial de professores de língua espanhola.
Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Estágio Supervisionado. 
Extensão Universitária. Pesquisa (Auto)Biográfica.

INTRODUÇÃO

O estudo em tela, que já foi concluído, trata de parte de uma 
pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade (PPGEDUC), da Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb), sob a orientação da Professora Doutora Tânia Regina Dantas, a 
qual foi defendida em setembro de 2020.

Trouxe à tona a discussão sobre a importância do componente 
curricular do Estágio Supervisionado, bem como os impactos da sua 
reformulação, a partir da nova obrigatoriedade lançada pelas DCN 
(Diretrizes Curriculares Nacionais) através da Resolução nº 2, de 1º de 
julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação (CNE) que dentre 
as novidades, exigia o cumprimento de 400h para a área do compo-
nente de Estágio Supervisionado. Além disso, colocou em evidência o 
potencial dos programas de extensão universitária que desenvolvem 
atividades para a comunidade interna e externa, a partir da oferta 
de cursos de línguas e que adotam os estudantes de licenciatura em 
Letras com Espanhol, nesse caso da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (Uefs) como protagonistas desse processo, ou seja, a partir 
desse contexto, muitos licenciandos experienciam, como docentes, a 
sala de aula pela primeira vez.
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Diante disso, pretendi investigar como estes dois expoentes se 
intercruzavam nas narrativas (auto)biográficas das ex e atuais bolsistas 
do Programa de Aprimoramento em Língua e Literatura Estrangeiras 
(Palle). Assim sendo, este foi o cenário de realização desta pesquisa, 
que atua como programa de extensão universitária vinculado à Pró-
-Reitoria de Extensão (Proex), da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (Uefs) aprovado pelo Consepe nº 138/2009, para a formação 
de aprendentes e ensinantes de língua estrangeira (espanhol, inglês, 
francês, italiano), no município e região metropolitana de Feira de 
Santana-BA.

Dessa maneira, esta investigação trouxe como problemática: 
de que forma o componente de estágio supervisionado contribui e 
dialoga para a formação inicial de professores de língua espanhola 
junto às experiências no programa de extensão universitária, no Palle?

Em seguida, trouxe como objetivo geral: compreender o pro-
cesso de formação inicial docente, a partir do diálogo entre a disciplina 
de Estágio Supervisionado e as experiências na extensão universitária, 
através do Núcleo Palle e os seguintes objetivos específicos: analisar 
as entrevistas narrativas de bolsistas do Palle, a fim de desvelar expe-
riências que tenham contribuído para a formação inicial docente do 
professor de língua espanhola; entender os processos formativos dos 
sujeitos investigados, itinerários percorridos, similitudes e divergên-
cias, a partir das experiências na disciplina de Estágio Supervisionado 
e no Palle.

Assim sendo, a partir dos elementos aqui apresentados, busquei 
trazer uma discussão e reflexão sobre o potencial desse componente 
curricular e de um programa extensionista, assim como a observação 
do quanto ambos podem dialogar e cooperar entre si no processo de 
formação inicial de professores de língua espanhola.
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CAMINHOS METODOLÓGICOS

De caráter qualitativo, essa investigação foi construída a partir 
da leitura e da análise de dos referenciais teóricos e metodológicos que 
a fundamentaram. Em seguida, por se tratar de uma estudo que ado-
tou seres humanos como sujeitos de pesquisa, realizei a sua submissão 
no Comitê de Ética e a construção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) que foram entregues às participantes da pesquisa.

As colaboradoras desse trabalho são ou foram estudantes da 
graduação em Licenciatura em Letras com Espanhol, que participaram 
ou ainda participam do programa Palle, como bolsistas. Foram seis no 
total, sendo três ex bolsistas que atuaram por no mínimo 12 meses no 
programa e três atuais que tiveram no mínimo 6 meses de atuação. 
Poderiam ser de ambos os sexos e de quaisquer idades, entretanto, 
coincidentemente, todas as participantes que aceitaram participar da 
pesquisa foram mulheres.

O seguimento das etapas desta pesquisa, após a aprovação 
do Comitê de Ética, foi a minha ida a campo com o objetivo de es-
tabelecer os primeiros contatos com as colaboradoras da pesquisa, e 
aproximá-las da temática. Após esse passo, demos início à construção 
das entrevistas narrativas, gravadas em um aparelho celular por meio 
de um aplicativo chamado Gravador de voz.

No que diz respeito ao dispositivo que foi utilizado para a 
produção dos dados, nesse caso a entrevista narrativa, Jovchelovitch e 
Bauer (2010, p. 91) sinalizam que:

As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, 
e nós as encontramos em todo lugar. Parece existir em 
todas as formas de vida humana uma necessidade de 
contar; contar histórias é uma forma elementar de comu-
nicação humana e, independentemente do desempenho 
da linguagem estratificada, é uma capacidade universal.
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Após a produção das entrevistas, realizei a transcrição e enca-
minhei às colaboradoras através de e-mail, para que elas revisassem as 
suas narrativas, refletissem e analisassem se estavam de acordo com 
o que eles narraram sobre o seu próprio percurso formativo dentro do 
Palle ou se gostariam de alterar. A partir das alterações e do consenti-
mento delas iniciei a análise das entrevistas estabelecendo um diálogo 
com o embasamento teórico que sustenta a análise das narrativas.

Diante do exposto, levei em consideração também que, confor-
me aponta Dominicé (2014, p. 87) “não é o acontecimento em si que 
interessa, mas sim a importância que o sujeito lhe atribui na regulação 
de seu percurso de vida”. Portanto, busquei que fosse promovida uma 
leitura e escuta atentas, sensíveis, inclusive do próprio silêncio das 
informantes, de suas indagações e, sobretudo, do que elas colocam 
em primeiro plano na sua história de vida, pois isto configura aquilo 
que elas consideram relevante e potencializador na sua trajetória.

Sobre a análise das entrevistas narrativas elas aconteceram sob 
a luz da leitura interpretativa-compreensiva de Ricoeur (1996), e que 
também aparece disposta em três tempos por Souza (2004):

Tempo I (pré-análise): busquei identificar e traçar o perfil do 
grupo investigado.

Tempo II (leitura temática): aqui tratei de identificar as regulari-
dades e as irregularidades, particularidades e subjetividades baseadas 
na interpretação e compreensão das entrevistas narrativas.

Tempo III (leitura interpretativa-compreensiva do corpus): rea-
lizei leituras e releituras das narrativas que envolveram a subjetividade 
e a intersubjetividade, a fim de analisar cada história ou “fatia de vida”, 
revelando assim o objeto de pesquisa e cumprindo os objetivos da 
investigação.
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A FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NOS CAMPOS 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

O estágio supervisionado é o componente curricular que se 
encarrega de levar os estudantes à prática de ensino. É o momento 
em que o estudante se depara com a realidade e com as dificuldades 
da sala de aula e dos alunos que a compõem, é o famoso momento de 
se atrelar e adaptar teoria e prática e perceber como ambas, mutua-
mente, funcionam. Desse modo, é fundamental que o estudante tenha 
realizado as disciplinas teóricas que fundamentarão esses primeiros 
contatos, quer sejam as disciplinas que fomentam a formação geral 
do estudante, as específicas do curso, quer sejam as disciplinas que 
orientam a parte pedagógica. Ambas, em conjunto, associadas a essa 
mais nova experiência poderão encaminhar o estudante para uma 
vivência significativa e reflexiva.

Baseada nessas considerações:

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos 
e esquemas para análise e investigação que permitam 
questionar as práticas institucionalizadas e as ações 
dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias 
em questionamento, uma vez que as teorias são ex-
plicações sempre provisórias da realidade (PIMENTA; 
LIMA, 2012, p. 43).

Nesse sentido, esta discussão e análise são motivadas pelo 
fato de que nas entrevistas narrativas das três ex-bolsistas, o estágio é 
mencionado como uma atividade crucial no período formativo e todas 
ressaltam a importância da preparação que o Palle lhes propiciou 
antes de ingressar na disciplina de Estágio Supervisionado, uma vez 
que elas participavam do currículo antigo, onde o estágio só acontecia 
no último semestre. No que tange à questão do currículo do curso de 
Letras com Espanhol da Uefs, abordarei um pouco mais adiante.
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Vale lembrar que, na maioria das vezes, o estágio é a primeira 
experiência do licenciando em sala de aula, o que acaba gerando muita 
expectativa ou frustração, pois, talvez, este seja um dos momentos 
cruciais para decidir a permanência na carreira. A partir dos primeiros 
contatos com a sala de aula, do embasamento teórico oferecido por 
outras disciplinas da graduação, somadas à experiência do estágio, o 
licenciando começa a construir e embasar a sua identidade profissio-
nal, que para (DANTAS, 2012, p. 148) se constitui em “um processo 
contextualizado que se constrói nas trajetórias da escolarização, nas 
vivências, nas trocas de experiências ao longo da vida que nos tornam 
um constante aprendiz, em permanente transformação e em constru-
ção de nossa identidade e subjetividade”.

Nessa perspectiva, como forma de ampliar as possibilidades 
e experiências de contato com a carreira trago a extensão universitá-
ria. Ela trata de ancorar os princípios existenciais da universidade, a 
tríade: ensino, pesquisa e extensão, sendo a extensão a possibilidade 
de que o graduando em licenciatura possa vivenciar oportunidades 
que vão além do currículo formal do seu curso e além dos muros da 
universidade. Assim sendo, o propósito da extensão universitária está 
em popularizar o acesso à ciência e a determinados serviços que ela 
pode oferecer para servir à comunidade tanto interna, como externa. 
Em congruência com este pensamento, Nunes e Silva (2011, p. 125) 
consideram que:

o fortalecimento da relação universidade/sociedade 
prioriza a superação das condições de desigualdades 
e exclusão existentes. Através de projetos sociais, a 
universidade socializa seu conhecimento e disponibiliza 
seus serviços, exercendo sua responsabilidade social, ou 
mesmo sua missão: o compromisso com a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos.

A extensão é o portal principal da universidade para acessar a 
comunidade e fazer com que ela o atravesse e estreite relações com o 



644COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

ambiente universitário. A universidade, na maioria das vezes, apresen-
ta-se como um campo inacessível e invisibilizado para alguns grupos 
sociais. A partir das ações extensionistas, a universidade pode alcançar 
esses grupos minoritários e mostrar que esse espaço também lhes 
pertence e oferecer-lhes oportunidades que podem contribuir para a 
melhoria da vida dessas pessoas, diminuindo as situações de exclusão 
e desigualdade sociais. Assim, universidade e sociedade, através deste 
contato e permuta, proporcionam benefícios recíprocos para ambos os 
lados envolvidos.

Durante o exercício do estágio, o licenciado pode evocar as suas 
memórias escolares e/ou universitárias, junto aos professores que lhe 
marcaram e que (in)conscientemente pode adotar como referência no 
que diz respeito ao fazer docente. Entretanto, as ex-bolsistas Argentina 
e Paraguai relatam sobre a importância de ter tido contato com a sala 
de aula antes do estágio, experiências que se deram através do Palle:

Bom, então, esse foi meu início como professora, foi já 
no segundo semestre, para mim ainda bem no início da 
graduação, mas, eu não me arrependo de forma alguma, 
pelo contrário, acho que isso foi muito, muito positivo 
pra minha formação, ter iniciado na extensão, que é 
uma oportunidade que eu acho imprescindível, pra nós 
professores, ter desde o início da graduação, já ter esse 
contato com a sala de aula, para poder já ir atrelando a 
teoria e a prática desde o início, porque se esperarmos 
para ir para sala de aula, para começar a pôr em prática 
aquilo que a gente aprendeu durante 4 a 5 anos, já é 
mais difícil (Argentina, Entrevista Narrativa, 2019).
Porque, quem não conheceu a experiência da extensão 
que dá preparação de como funciona, de entender o en-
sino de perto, que foi direto para o estágio e direto para 
sala de aula com os problemas todos, que muitas vezes 
te desmotivam. Eu tenho colegas que quando chegaram 
ao final do curso, a certeza que tinha é que não queria 
mais. É que talvez assim a experiência da extensão, da 
iniciação científica ou do Pibid também modifica total-
mente a sua visão, porque você chega no problema da 
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sala de aula, mas você não chega mais tão sem nada 
assim, para pensar aquele problema, para pensar aquela 
realidade (Paraguai, Entrevista Narrativa, 2019).

A partir das narrativas de Argentina e de Paraguai percebi o 
quanto é necessário aproximar os licenciandos cada vez mais cedo da 
prática docente. O estágio, apenas no final do curso, e em um único 
componente, cria uma lacuna deficitária na formação inicial do es-
tudante e pode ser um divisor de águas muito complexo, quando se 
dá no final do curso, pois na maioria das vezes é aí que o licenciando 
percebe se quer ou não seguir a carreira.

A ex-bolsista reconhece o quanto foi positiva a experiência no 
início da graduação através do Palle, algo que lhe propiciou uma ma-
turidade acadêmica e pedagógica maior para chegar ao componente 
de estágio, além de considerar que caso esta experiência prática se 
realize cada vez mais tarde, a chance de ser frustrante e de deixar os 
licenciandos despreparados e inseguros frente ao mercado de trabalho 
é muito grande.

Na expectativa de que seja realizada em um período considerá-
vel oportuno para os estudantes de graduação, a disciplina de estágio 
se encarrega de orientar, preparar e formar, inicialmente, o estudante 
de graduação em licenciatura e aproximar-lhe, além de familiarizá-lo, 
da realidade escolar. É a partir dessa experiência que o sujeito em 
formação poderá refletir, retomando os conhecimentos apreendidos 
na universidade, junto às suas referências e percepções do que é ser 
professor e assim poderá intervir e tomar decisões nesse contexto, 
desenvolvendo e exercendo a sua autonomia.

Cabe frisar que o componente de estágio supervisionado não 
se encarrega de preparar por inteiro o estudante de licenciatura, uma 
vez que o processo formativo, inclusive daqueles que já são gradua-
dos, nunca se esgota, e pode começar, inclusive, antes mesmo do seu 
ingresso no curso de graduação.
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A formação do professor é uma soma de aprendizados e expe-
riências ao longo de sua trajetória. É fundamental ter esta consciência, 
pois aquele que se coloca nessa condição, percebe-se como sujeito 
inacabado e capaz de se reinventar diante das mais variadas circuns-
tâncias e transformações no mundo. A educação é uma prática social, 
assim sendo, jamais será estanque, os envolvidos não poderão chegar 
ao final de seu percurso da maneira como chegaram, ou seja, é uma 
prática que implica em movimento e transitoriedade. Ao longo do 
percurso, faz-se necessário realizar reajustes, a fim de que a educação 
cumpra o seu papel transformador tanto naquele que ensina, como 
naquele aprende. Assim sendo, considero que se faz necessário:

aprender também a conviver com as próprias limitações 
e com as frustrações e condicionantes produzidos pelo 
entorno, já que a função docente se move em contextos 
sociais que, cada vez mais, refletem forças em conflito. 
Isso significa que as instituições ou cursos para a forma-
ção inicial deveriam ter um papel decisivo na promoção 
não apenas do conhecimento profissional, mas de todos 
os aspectos da profissão docente, comprometendo-se 
com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve 
(IMBERNÓN, 2014, p. 63-64).

Uma das principais questões dos estudantes de graduação 
de língua estrangeira é se a aula será dada na língua materna ou na 
língua estrangeira. Esse fator contribui ainda mais para a preocupação 
e, em alguns casos, para a insegurança do estudante, uma vez que 
nem sempre ele se sente seguro ou fluente para realizar uma aula em 
outro idioma, além de cogitar as possíveis situações e imprevistos que 
podem levá-los a situações que não saibam corresponder. É oportuno 
e de grande relevância frisar que toda essa fragilidade faz parte do 
processo formativo inicial, afinal de contas, os estudantes estão aden-
trando num terreno desconhecido e nessa conjuntura é natural que 
venhamos a sentir medo, bem como desafiados pelo novo e por aquilo 
que ainda não dominamos.
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É interessante que o professor da disciplina trate com tranquili-
dade e naturalidade essas questões, fortalecendo a autoconfiança dos 
licenciandos e encorajando-os para esse desafio, além de estimulá-los a 
estudar e a trabalhar o fortalecimento das suas fragilidades. Esse apoio 
psicológico e encorajamento por parte do professor é vital para a aber-
tura e receptividade do aluno a esse novo cenário, o cenário que pos-
sivelmente será o mais recorrente, caso deseje seguir com a profissão.

Muitos são os aprendizados formativos alcançados dentro do 
Palle: a ex-bolsista Bolívia pontua várias experiências formativas den-
tro do programa que foram contributos preparatórios e significativos 
para a sua experiência na disciplina de estágio:

Eu desenvolvi mais a questão da competência comuni-
cativa de língua espanhola, aprendi a fazer muito plano 
de aula, a questão da organização também. Lá a gente 
também tinha que estudar, não era só chegar e dar aula, 
fazer plano e nada, a coordenadora sempre passava os 
textos para gente que tinha que estudar, fazia reuniões, 
tudo isso pra poder fortalecer essa questão do embasa-
mento teórico da gente, para gente saber do que a gente 
estava falando. Teve a questão de eventos também de 
língua estrangeira que a gente ajudou a organizar com 
diversas discussões, apresentação de trabalhos... Tudo 
isso contribuiu para mim, porque facilitou a minha vida 
no estágio, e quando eu cheguei no estágio já estava 
sabendo tudo, plano de aula, tudo, diferentemente dos 
outros colegas que não participaram de uma atividade 
de extensão. Você via que eles tinham dificuldades, por-
que estava tendo contato pela primeira vez, e no meu 
caso, como eu já estava no Palle, então pra mim, tudo 
isso foi mais fácil, até mesmo encarar a sala de aula, e foi 
isso (Bolívia, Entrevista Narrativa, 2019).

O desenvolvimento da competência comunicativa é um dos 
maiores desafios para os estudantes, pois não se pode pensar em um 
professor de línguas que não domine o idioma. Assim sendo, conforme 
sinaliza Bolívia, o Palle converte-se em um espaço que potencializa 
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essa questão. Além disso, muitos outros saberes são pontuados pela 
colaboradora, como por exemplo, o plano de aula.

Uma aula precisa ser planejada para atingir seus objetivos de 
ensino e aprendizagem. Desta forma, é o plano fundamentado teori-
camente que orienta e provoca reflexividade naquele que o constrói, 
analisa e reflete sobre sua prática. O plano de aula do Palle não conta 
com a estrutura convencional da maioria dos planos: objetivos, justi-
ficativa, metodologia, conteúdo, recursos didáticos. Para além desses 
pontos, ele é construído a partir de competências: discursivas, linguís-
ticas, pragmáticas, interculturais, sociolinguísticas, estratégicas. Diante 
disso, a bolsista precisa refletir sobre cada aspecto linguístico que 
será abordado na aula. Assim, mais uma vez, a colaboradora sinaliza o 
quanto se torna profícua a experiência docente no Palle, que funciona 
como uma base preparatória que fortalece, encoraja, capacita e con-
tribui para a formação inicial de professores.

Conforme pontuaram algumas ex-bolsistas, a importância de 
terem passado antes pela experiência da sala de aula na extensão 
contribuiu para que se sentissem mais preparadas para enfrentar esse 
momento crucial na formação e a questão da problemática do currícu-
lo do curso, que ainda não era atualizado e só propiciava a experiência 
do estágio último semestre:

Mas a experiência com o Palle, ela foi tão enriquecedora 
porque eu sou do período em que o currículo a gente 
só tinha a construção do projeto do estágio no sexto ou 
era sétimo semestre e a disciplina do estágio também no 
último ou era penúltimo semestre, e quando eu fui pra 
essas disciplinas eu já tinha noção do que era montar, 
pensar uma aula, o que era pensar as competências, 
avaliar os materiais... Ver o que é que, como é que isso 
vai contribuir, relacionar as discussões teóricas com a 
proposta da sala de aula e muitas coisas que eu realizei 
no Palle, eu levei para o estágio (Paraguai, Entrevista 
Narrativa, 2019).
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Levando em consideração que a licencianda em questão já 
tinha uma considerável bagagem teórica sobre as disciplinas pedagógi-
cas, gerais e específicas do curso, o que é de fundamental importância, 
ela, através do Palle, teve a oportunidade de intercruzar e ressignificar 
esses conhecimentos que fundamentam o exercício de sua profissão 
na disciplina de Estágio, ainda que cursada tardiamente. Foi através 
do Palle que ela pôde refletir e alcançar um desenvolvimento maior 
nas habilidades e competências requeridas para o exercício da prática 
docente, ainda que ela ainda estivesse no status de formação inicial 
realizando o estágio supervisionado. Nesta perspectiva:

Um professor de profissão não é somente alguém que 
aplica conhecimentos produzidos por outros, não é so-
mente um agente determinado por mecanismos sociais: 
é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito 
que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimento e 
uma saber-fazer provenientes de sua própria atividade 
e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta (TARDIF, 
2014, p. 230).

As diversas atividades realizadas pelo Palle – organização de 
eventos, importância da experiência na extensão antes do estágio 
– são questões pertinentes e pontuadas pelas colaboradoras que po-
tencializaram o momento formativo durante o estágio. Nesse sentido, 
Diniz-Pereira (2007, p. 91) afirma que “na realidade brasileira os está-
gios supervisionados e as práticas de ensino ocupam espaços pouco 
prestigiados nos currículos: em geral, aparecem bastante tardiamente 
nesse percurso”. Assim sendo, o currículo do curso de Letras com Es-
panhol, somente após a Lei do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
que cobrou 400h de estágio, teve a sua grade reformulada segundo as 
demandas das leis e da realidade atual do ensino de E/LE.

O currículo antigo em sua Matriz Curricular, Curso 249 que 
está em desativação, na Uefs, trazia as disciplinas EDU256 Estágio 
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Supervisionado em Língua Espanhola com carga horária de 105 horas 
e EDU227 Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira com a mesma carga horária no oitavo semestre. Os estudan-
tes que ingressaram no curso até o semestre 2017.1 estão inseridos no 
currículo 249, com integralização em 8 semestres e carga horária total 
de 3.125 horas. Lembrando que o curso de licenciatura em Letras com 
Espanhol da Uefs é de dupla habilitação: língua espanhola e língua 
portuguesa e suas respectivas literaturas.

O currículo novo é identificado como Curso 2531 e está em fase 
de implantação. Já no segundo semestre os alunos têm a disciplina 
EDU590 Prática Educativa I: Vivência Escolar no Ensino Fundamental 
II, com carga horária de 60 horas. No terceiro semestre eles estudam 
EDU592 Prática Educativa II: Vivência Escolar no Ensino Médio, com a 
mesma carga horária; no quarto semestre eles cursam duas disciplinas 
do eixo Prática Educativa III: Avaliação das metodologias de ensino de 
língua portuguesa e literaturas e EDU 595 Prática Educativa IV: Avalia-
ção das metodologias de ensino de Língua Espanhola e suas literaturas 
também com 60h. No quinto semestre Prática Educativa V: Avaliação, 
desenvolvimento e aplicação de material didático (ensino de Língua 
Espanhola e suas Literaturas) e DLA 118 Prática Educativa VI: Avaliação, 
desenvolvimento e aplicação de material didático (ensino de Língua 
Portuguesa e suas Literaturas), ambas com 45h.

No sexto semestre eles cursam mais duas de 75h cada: EDU 
596 Estágio I em Língua Espanhola: Observação e EDU 597 Estágio I em 
Língua Portuguesa: Observação. No sétimo semestre aparecem as se-
guintes disciplinas: EDU 598 Estágio II em Língua Espanhola: Docência 
no Ensino Fundamental e EDU 599 Estágio II em Língua Portuguesa: 
Docência no Ensino Fundamental, com 100h cada. No oitavo semestre: 
EDU 645 Estágio III em Língua Espanhola: Planejamento de Estágio no 

1  Com base nas informações disponibilizadas pelo Colegiado do curso de Letras 
com Espanhol da Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs. Disponível em: 
http://letrasespanhol.uefs.br/ site. Acesso em: 2 maio 2020.
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Ensino Médio e EDU 646 Estágio III em Língua Portuguesa: Planeja-
mento de Estágio no Ensino Médio com 75h cada.

E por último, no nono semestre EDU 647 – Estágio IV em 
Língua Espanhola: Docência no Ensino Médio e EDU 648 – Estágio IV 
em Língua Portuguesa: Docência no Ensino Médio. O currículo novo, 
por conta da carga horária, precisou estender o curso com mais um 
semestre, resultando no total de 9 semestres.

Essas disciplinas formam parte do núcleo de aprofundamento e 
diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, dos eixos 
de Prática Educativa constituída de sete disciplinas, que resultam em 
405 horas e de Estágio Supervisionado, com oito disciplinas, formando 
700 horas. Toda essa reformulação contribuiu para que os estudantes 
tivessem um contato mais cedo e maior com a prática docente e a 
realidade escolar, questão crucial e bastante pontuada nas narrativas 
das ex-bolsistas.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

A pesquisa realizada, sem a pretensão de esgotar o tema, teve 
o objetivo de ampliar a discussão e reflexão, para que os profissionais 
da área possam revisitar e ressignificar as suas práticas. A partir do 
exposto, esse trabalho trouxe contributos para a compreensão do 
processo inicial de formação de professores de língua espanhola, bem 
como colaborou com a visibilidade e protagonismo dos licenciandos, 
através das entrevistas narrativas que levaram em consideração as 
suas subjetividades, experiências e histórias de vida-formação.

A partir da percepção do papel crucial, dialógico e indispensável 
da extensão universitária compreende-se cada vez mais a necessidade 
da curricularização da extensão nos cursos de licenciatura em Letras 
com Espanhol e também de outros idiomas e disciplinas, pois além 
de contribuir para o processo formativo dos estudantes, trata de uma 
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oportunidade para ampliar o diálogo entre universidade e comuni-
dade, aproximando-se mais de sua realidade, das demandas do seu 
entorno e propiciando uma transformação social.

O contato mais cedo com a experiência docente propicia aos 
licenciandos a oportunidade de potencializarem a sua formação e a 
construção da identidade docente que é permanente, uma vez que 
o currículo muitas vezes apresenta limitações. Quanto mais rápido e 
quanto mais oportunidades os futuros professores participarem, mais 
poderão desenvolver-se em sua carreira.

As diversas práticas formativas se complementam e devem 
ser aprimoradas seja através do currículo, do estágio supervisionado, 
da extensão ou de outros possibilidades, tais como: Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), Residência Peda-
gógica (RP), sendo esses dois últimos financiados pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) etc. Cabe 
ressaltar que os professores da graduação também devem estar aten-
tos à importância e ao diálogo que esta disciplina deve manter com as 
outras disciplinas do curso, uma vez que o componente de estágio não 
se sustenta sozinho, a fim de que se possa propiciar uma formação 
acadêmica realista, viva, contemporânea e que também se preocupe 
em atender às necessidades formativas.
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NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS DE 
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 

REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E IDENTIDADE DOCENTE

Mauricia de Jesus Silva
Pedro Paulo Souza Rios

RESUMO
O presente estudo tem o objetivo refletir sobre as práticas pedagógicas e a 
construção da identidade docente, a partir da execução do estágio supervi-
sionado em Educação Infantil, que teve como eixo central o desenvolvimento 
de atividades lúdicas enquanto instrumento pedagógico no processo de 
construção do conhecimento. O estudo buscou discorrer sobre a importân-
cia do estágio curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia, 
enquanto peça fundamental para a formação da identidade docente. Dessa 
maneira, apresentamos as contribuições do estágio para a formação do-
cente. Considerando as vivências de estágio posso salientar que o processo 
de formação é apenas iniciado durante a graduação, sendo indispensável a 
formação continuada e atualização constante desse profissional.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Construção da Identidade Profissio-
nal. Formação Docente.
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TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO: ENTRECRUZANDO VIVÊNCIAS

Ao rememorar minha trajetória de formação sou quase que au-
tomaticamente remetida a tantas outras memórias que se entrelaçam 
constituindo o tear da minha vida, fio a fio vou sendo tecida. Recordo, 
por exemplo, que quando era criança a primeira voz que adentrava o 
quarto era a da minha mãe: “Levanta, o sol já raiou”, quando na verda-
de o sol nem havia despertara por completo.

Atordoada corria para escovar os dentes e tomar o banho. Do 
lado de fora da casa já estava tudo preparado: um balde cheio de água 
fria. Pois é a vida no campo têm suas singularidades. Vestia a farda da 
escola e era só sentar à mesa, pois o café já estava posto: cuscuz de 
milho fresquinho, moído por meu pai. Após ter seguido esse ritual saia 
cantarolando pela estrada com dois irmãos.

Caminhávamos cerca de quatro quilômetros diariamente até 
chegar à escola que ficava à beira da estrada, no meio de um pasto 
verde que, no inverno ficava cheio de orvalho, que mesmo depois de 
tanto tempo ainda sinto o cheiro daquele campo. Souza (2007) salienta 
que ao narrar um fato vivenciado é possível reviver sentimentos, re-
cordar aromas, como se estivéssemos voltado no tempo. Comumente 
chegávamos antes da professora, o que era muito bom, pois iriamos 
brincar no espaço descampado que ficava ao redor da escola. Não 
demora muito e meus irmãos já anunciava: ‘‘Brum...brum...”. E lá vinha 
a veronez D10 amarela. Era a professora que estava chegando e todos 
corríamos ao seu encontro que era seguido de troca de afetos.

A turma era multisseriada. Todas as crianças das redondezas 
estudavam na mesma sala. Na hora de tirar a lição, era essa a expressão 
usada na época, os de maior idade eram os primeiros. A minha lição 
era tirada entre os últimos. Ficava ansiosa para chegar minha vez de 
juntar as letras, as silabas, soletrando as primeiras palavras. Recordo 
especialmente de um dia, na hora de tirar a lição. A professora com 
uma caneta por entre os dedos apontava para as letras escritas em 
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um cartaz branco no alto da parede acompanhada um cacho de uvas 
roxas, e perguntou: que letra é essa? Tímida e com muito medo de 
errar, estiquei o pescoço olhando para o alto. Tremula cair em prantos. 
Para acalentar-me a professora tomou-me em seus braços, dando-me 
uvas que ela havia trazido para sobremesa, pois, a escola era período 
integral. Ainda hoje sinto o azedinho daquelas uvas. De acordo com 
Lima (2014), nossa memória é seletiva, por isso ela acaba retendo 
lembranças que nos remetem a fatos e acontecimentos, que de certa 
maneira produziram sentidos e significados para nossa vida, ainda 
que os mesmos tenham ocorrido há tempos. Nesse sentido, entendo 
que de alguma maneira essas vivências do tempo da escola marcaram 
profundamente, tanto marcaram que o fato de retorno a sala de aula 
fez emergir essas lembranças.

O tempo passou e, é chegada a hora de voltar a escola. Agora 
não mais na condição de aluna, mas como professora em formação, 
na condição de estagiária. Pimenta (1997) ressalta que essa é uma 
etapa de suma importância na formação dos/as futuros/as professo-
res/as. É chagado o momento de nos aproximarmos da nossa área de 
atuação profissional.

Contudo, algumas questões só mesmo na prática, por meio da 
experiência. Nos primeiros dias tive a sensação de estar com borbole-
tas no estomago, pernas e mãos trêmulas, mas lá estava uma pedago-
ga em formação, cheia de medos e dúvidas, enfrentando um desafio 
desejado: o estágio docente. Foram dias onde vivi um misto de alegria 
e tristeza, realização e frustração, potencialidade e incapacidade, que 
no decorrer dessa etapa descobrir que tais sentimentos são inerentes 
ao fazer docente.

Essa experiência culminou nesta narrativa autobiográfica, onde 
busco descrever reflexivamente a minha primeira experiência como 
professora da Educação Infantil, me auto formando como acadêmica, 
profissional e social. Narrativa esta, escrita a partir do resultado de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, realizada no período do estágio na 
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escola Municipal Herculano de Menezes Costa, situada na cidade de 
Filadélfia – Bahia.

Tudo começou com as observações em lócus, dando uma 
atenção especial para o ambiente escolar, conhecendo os espaços 
disponíveis na escola para o desenvolvimento de possíveis atividades 
pedagógicas, busquei conhecer os recursos didáticos de que a institui-
ção disponibilizava e a interação dos alunos. Percebi que o olhar das 
crianças transparecia com nitidez o desejo de brincar e a curiosidade 
de aprender, embora os recursos oferecidos eram limitados, daí surgiu 
o desejo de trabalhar a ludicidade, aquela que eu não havia experimen-
tado na infância, mas, que aprendi com as teorias a sua importância 
enquanto perspectiva de ensino (KISHIMOTO, 2003).

A aprendizagem a partir do lúdico se constituiu, portanto, 
enquanto eixo norteador das minhas práticas de estágio, que teve 
como objetivo: refletir sobre as práticas pedagógicas e a construção 
da identidade docente, a partir da execução do estágio supervisionado 
em Educação Infantil, que teve como eixo central o desenvolvimento 
de atividades lúdicas enquanto instrumento pedagógico no processo 
de construção do conhecimento.

A NARRATIVA (AUTO) BIOGRÁFICA ENQUANTO MÉTODO

Nas últimas décadas tem sido notório o avanço da narrativa 
(auto)biográfica enquanto método de pesquisa em ciências huma-
nas, em suas diferentes áreas, principalmente no que se refere aos 
processos singulares e de constituição das identidades. É importante 
ressaltar que esse método tem por base os pressupostos teóricos e 
epistemológicos da antropologia, calcados na etnografia, uma vez que 
tais áreas reafirmam a importância do sujeito e de sua subjetividade 
no centro da pesquisa científica (JOSSO, 2010; ABRAHÃO, 2004).
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Entendemos, portanto, que a pessoa, ao narrar, narra-se e, ao 
fazê-lo, ressignifica experiências, vivências, aprendizagens, dando-lhes 
novo significado porque, a (auto) biografia é uma abordagem que 
possibilita aprofundar a compreensão dos processos de formação, 
revelando-se como um “instrumento de investigação, mas também 
e, sobretudo, como um instrumento de formação” (NÓVOA; FINGER, 
2010, p. 1).

Assim, fez-se necessário trazer para a discussão nessa pesquisa 
qualitativa de cunho narrativo autobiográfica, algumas memórias da 
minha infância, para que fique claro a diferença do contexto escolar 
onde estudei e o do que estagiei diferenças essa que pude observar e 
vivenciar todos os dias.

No campo educacional, a pesquisa (auto)biográfica tem sido 
instrumento de intervenção na prática e na formação de professores, 
conferindo-lhes a possibilidade de descrever e compreender o seu 
meio e os elementos que o movimentam (PASSEGGI; SOUZA; VICENTI-
NI, 2011). Portanto, considero as narrativas autobiográficas como sen-
do um laço indissociável da experiência vivida em qualquer momento 
vivenciada ela nos dá vez e voz.

O ESTÁGIO ENQUANTO TEORIA E PRÁTICA: NECESSÁRIOS À 
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL

Compreender que a identidade docente pressupõe pensá-la 
como algo dinâmico, num permanente processo de construção e 
reconstrução, necessariamente a partir de suas vivências formativas 
e práticas, desencadeando uma práxis. Nesse sentido, é pertinente 
ressaltar que a identidade docente é uma construção progressiva e 
versátil, suscetível a distintos fatores, de ordem subjetivo, como as 
experiências pessoais e, objetiva, aqui entendida como as questões da 
esfera formativa e sociocultural.
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Nesse sentido, partimos do pressuposto de que há desafios 
que se tornam objetivos estimulam e ajudam as pessoas a crescerem 
e avançarem nos caminhos por elas traçados para sua vida pessoal e 
profissional. O desafio seria um objetivo pessoal para quem demonstra 
que pode por si só lutar para alcançar essa meta. Então essa era a minha 
situação naquele exato momento, onde já tínhamos data definida para 
dar início ao estágio supervisionado obrigatório na Educação Infantil, 
mesmo com muito medo, disse sim! O desafio estava aceito. Foi então 
que começaram as inquietações.

No decorrer dos semestres, o que mais se ouvia no decorrer do 
processo formativo, era que a teoria não funciona na prática. O curioso 
era que tal afirmação partia de profissionais que já tinham contato com 
a regência, o que só me deixava ainda mais apavorada, uma vez que na 
minha bagagem só trazia as teorias. Assim, no decurso dessa trajetória 
de formação aprendi que a teoria, ao contrário do que diziam, está 
intimamente vinculada à prática. Dessa maneira, o sentido do conheci-
mento que é desenvolvido em sala de aula é teórico-prático à medida 
que para ensinar o/a professor/a estabelece relações necessárias para 
desenvolver os conceitos.

Partindo desse pressuposto compreendemos o fato de que 
estamos inseridos em um contexto social e as atividades que desen-
volvemos requerem e são requeridas pelo que os demais fazem é uma 
das perspectivas necessárias ao entendimento da indissociabilidade 
entre teoria e prática. Sobre isso, Saviani (2005, p. 107), ressalta que:

Quando entendermos que a prática será tanto mais 
coerente e consistente, será tanto mais qualitativa, será 
tanto mais desenvolvida quanto mais consistente, e de-
senvolvida for a teoria que a embasa, e que uma prática 
será transformada à medida que exista uma elaboração 
teórica que justifique a necessidade de sua transfor-
mação e que proponha as formas da transformação, 
estamos pensando a prática a partir da teoria (SAVIANI, 
2005, p. 107). 
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É possível compreender que o conhecimento não acontece 
em um momento teórico e em outro prático. Ele é ao mesmo tempo 
teórico-prático e o estágio se apresentou num momento oportuno para 
que essa junção pudesse se concretizar, uma vez que as atividades do 
Estágio Supervisionado devem ser organizadas dialeticamente, ou seja, 
o saber e o saber sobre o fazer devem o tempo todo e ao mesmo tempo, 
estar em constante comunicação e nesse processo acabamos por forjar 
nossos processos identitários, tanto pessoal, quanto profissional.

Segundo Nóvoa (1992), o processo identitário acaba por in-
fluenciar na nossa capacidade de agirmos de forma autônoma. Assim, 
a maneira como cada um/a ensina está intimamente ligada e depen-
dente do que somos como pessoa no exercício profissional. Contudo, 
é importante ressaltar que a identidade não se trata de algo imutável 
não havendo, portanto, uma definição pronta e acabada acerca da 
identidade profissional docente.

Sem dúvidas o estágio é algo indispensável na formação do/a 
professor/a, uma vez que proporcionar vivenciar a experiência de 
estar em sala de aula, observando, aprendendo e interagindo com o/a 
professor/a regente e com os/as alunos/as, num processo dialógico, 
onde ao mesmo tempo que ensina aprende, para desenvolver as com-
petências necessárias à docência.

A oportunidade de observar à metodologia utilizada, os con-
teúdos abordados, a postura adotada diante da sala, enfim, uma ob-
servação voltada para a relação professor/a e aluno/a, no contexto do 
desenvolvimento da prática de atividades da área que foi escolhida para 
atuar, propicia uma reflexão sobre a teoria aplicada ao contexto escolar.

Tudo isso é sem dúvidas, uma oportunidade de crescimento e 
aperfeiçoamento do futuro docente como afirma Pacheco e Masetto 
(2007, p. 143):
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O estágio coloca-se em posição de destaque porque 
proporciona ao aprendiz um desenvolvimento de suas 
competências profissionais, atuando em ambientes 
próprios de sua futura profissão. Ao mesmo tempo em 
que integra prática e teoria, o estágio colabora para que 
o aprendiz viva o ambiente, o cenário, os personagens, 
os grupos, os companheiros, o ambiente físico, os pro-
blemas e as questões do dia-a-dia (sic) de sua profissão. 

Nesse sentido, o estágio, enquanto atividade prática e teórica 
contribui para que o futuro docente consiga alcançar o domínio ne-
cessário para a realização e a condução das atividades em sala de aula 
tendo então a escola como campo de atuação objeto de análise e de 
investigação relacionando-o e enriquecendo a bagagem teórica do seu 
curso de formação. Como afirma Pimenta (1997, p. 74)

O estágio não se resume à aplicação imediata, mecânica 
e instrumental de técnicas, rituais, princípios e normas 
aprendidas na teoria. A prática não se restringe ao fazer, 
ela se constitui numa atividade de reflexão que enrique-
ce a teoria que lhe deu suporte. O estágio é um processo 
criador de investigação, explicação, interpretação e 
intervenção na realidade. 

Quando trabalhada teoria e prática juntas, o estágio pode 
contribuir para a construção de conhecimentos e para a melhoria da 
qualidade de ensino. Desse modo fica claro que não podemos tirar 
conclusões a partir da opinião e experiências de terceiros, pois sou eu 
a responsável pela formação da minha identidade profissional, sendo 
ela individual, estando assim, inteiramente ligada as minhas vivências 
e sentimentos.
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REFLEXÕES ACERCA DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIO: DA 
OBSERVAÇÃO A REGÊNCIA

As observações foram realizadas na sala do 2° período na es-
cola Herculano de Menezes Costa na cidade de Filadélfia – Bahia. Na 
oportunidade dediquei uma atenção especial para todo o ambiente 
escolar, área externa e interna, recursos didáticos e a interação dos/as 
alunos/as. Percebi que o olhar das crianças transparecia com nitidez 
o desejo de brincar e a curiosidade de aprender, embora os recursos 
oferecidos fossem limitados, daí surgiu o desejo de trabalhar a partir 
da ludicidade, considerando que esse é um elemento imprescindível 
na educação de crianças pequenas.

Considerando as observações definir como tema do projeto: 
Ludicidade na Educação Infantil: Aprender Brincando. Saindo em de-
fesa da brincadeira como sendo essencial para o desenvolvimento da 
criança. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Edu-
cação Infantil – Rcnei: Brincar é uma das atividades fundamentais para 
o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, desde 
muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde 
ter determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação. A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais 
para que a criança aprenda mais sobre a relação entre pessoas.

Segundo Piaget (1998), a atividade lúdica é o berço obrigatório 
das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável 
à prática educativa. Valorizar o lúdico durante os processos de ensino 
significa considerá-lo na perspectiva das crianças, sendo vivido na 
sala de aula como algo espontâneo, permitindo-lhes sonhar, fan-
tasiar, realizar desejos e viver como crianças de verdade. Podemos 
perceber no comportamento da criança que brinca que ela demons-
tra aspectos de interação com o meio, felicidade espontânea, maior 
comunicação, entre outras características positivas que afloram na-
turalmente e, consequentemente auxiliam no seu desenvolvimento 
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como um todo. Portanto todas as atividades realizadas nesse período 
de regência foram desenvolvidas pensando no seu impacto na vida 
daquelas crianças, eram atividades desafiadoras que os instigavam 
ao novo a todo o momento.

Ressaltamos ainda que durante as observações os momentos 
de conversa com a regente da turma são de grande importância para 
o aperfeiçoamento de metodologias que já foram pensadas. Com base 
nesses diálogos foram desenvolvidas atividades de sequências didáti-
cas, após cada brincadeira e contação de histórias, como estimulo de 
raciocínio e também para que não houvesse uma quebra de rotina, pois 
ela é uma estrutura básica organizadora. Como afirma Barbosa (2006, 
p. 201): “A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da 
educação infantil que opera como uma estrutura básica organizadora 
da vida cotidiana diária em certo tipo de espaço social, creches ou 
pré-escola”.

No ato da regência os desafios são constantes, desde o início da 
aula até o termino, são surpresas que te fazem agir espontaneamente. 
Um desses desafios foi prender a atenção das crianças na atividade 
desenvolvida. Percebi que elas se cansavam rápido e não conseguiam 
prestar atenção no que lhes parece comum, requerendo novidade o 
tempo inteiro.

De acordo com Schirmer (2001), o exercício da criatividade se 
constitui enquanto elemento de propulsão no processo educativo de 
crianças. Assim, a ação do/a educador/a. Durante foi possível perceber 
que as experiências estimuladoras da criatividade pressupõem o de-
senvolvimento das relações e das descobertas das crianças, uma vez 
que a criatividade existe na relação do indivíduo e seu meio. Ainda de 
acordo com Schirmer (2001), as atitudes criativas conduzem as crianças 
a um processo de autoconfiança, pelo estímulo ao desenvolvimento 
de aptidões e conhecimento das características e limitações pessoais.

Outro desafio foi presenciar as situações conflitos e disputas 
em meio as aulas e ter que parar tudo para separar as crianças, que 
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num piscar de olhos se agrediam fisicamente, mas isso só instigava 
ainda mais o meu desejo de trabalhar a interação, para que eles apren-
dessem trabalhar em equipe e criando a consciência da importância 
do/a outro/a para que elas conseguissem a vitória do jogo que estava 
sendo trabalhado.

Todas essas vivências me fizeram compreender que na atuação 
do/a professor/a, é necessário saber planejar, organizar, liderar frente 
às situações que o dia a dia impõe saber reagir rapidamente e situações 
que exigem proatividade nas decisões. E isso reflete na metodologia 
do professor.

Vasconcellos (2007) argumenta que a metodologia pode ser 
entendida como a postura do/a educador/a diante da realidade, 
como a articulação de uma teoria de compreensão e interpretação 
da realidade a uma prática específica. Com base nisso a metodologia 
utilizada em sala sempre foi voltada para alcançar o objetivo pensado 
no planejamento da aula favorecendo assim o foco e a organização do 
tempo mostrando assim a minha postura profissional.

A ROTINA E OS PROPÓSITOS: PLANEJAR É PRECISO!

Logo ao iniciar a aula como primeiro momento, fazíamos a sau-
dação: Bom dia! Ali já começava o aprendizado, que era ensiná-los/as 
a dar bom dia pontuando ser um bom habito de convivência social, era 
um momento de entrosamento entre nós, que favorecia a continuação 
da rotina. Após todos/as se saudarem, perguntava quem queria fazer 
a oração daquele dia e eles/as se colocavam a disposição gritando fre-
neticamente: Eeeeuuuuuuu! Embora eu soubesse que, esse momento 
não era uma normativa obrigatória da instituição e, sim uma atividade 
que fazia parte da rotina diária, continuei fazendo a oração como de 
costume antes de dar início as atividades. De acordo com Mantagute 
(2008), a rotina pode ser definida como uma categoria pedagógica 
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utilizada nas instituições educativas para auxiliar o trabalho do/a pro-
fessor/a, sobretudo, para garantir um atendimento de qualidade para 
as crianças.

Após a oração começava a explanação do conteúdo a ser traba-
lhado, a metodologia que seria utilizada pois, era importante que eles 
soubessem como a aula iria acontecer para diminuir a ansiedade que 
poderia acabar atrapalhando-os durante aquelas quatro horas aula.

Vários recursos lúdicos foram utilizados, jogos vídeos pinturas, 
mas um em especial foi o que fez a imaginação deles despertar a 
contação da fábula: O Lobo e o Cordeiro, usando fantoches que eu 
mesmo confeccionei para que as crianças pudessem brincar tocar, sem 
restrições.

Elas adoraram e imitavam os personagens com os fantoches 
em punho, cada um queria experimentar por um momento a delícia 
de contar a história, soltavam a imaginação e, de repente já criavam as 
suas versões e, naquele instante a sala virava o mundo do faz de conta. 
Era a hora da brincadeira do faz de conta e, a partir das atividades 
desenvolvidas foi notório que tais atividades são fundamentais para o 
desenvolvimento infantil, pois por meio dela a criança tem condições 
de criar, recriar, enfim, descobrir como viver o real e o imaginário de 
forma lúdica saboreando a vitória de um novo conhecimento a cada 
novo brincar (CRAIDY; KAERCHER, 2001).

Portanto, o propósito desta atividade era favorecer a imagina-
ção e isso foi alcançado com sucesso promovendo efeito satisfatório 
para me enquanto professora mediadora.

Outra atividade desenvolvida que surpreendeu todas as mi-
nhas expectativas foi a de adivinhação do desenho, na medida em que 
ia desenhando eles iam tentando adivinhar qual seria o respectivo, e 
isso ocasionava uma disputa muito engraçada e saudável na turma. 
Após o acerto do desenho eram trabalhadas as sequências didáticas, 
letra inicial, nome do animal e, quantidade de silabas “pedacinhos’’, 
linguagem utilizava com a turma. Sequência didática corresponde a 
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um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a inten-
ção de atingir determinado objetivo didático segundo (BRASIL, 2012). 
Visando sempre a melhor forma de aprender.

As crianças tinham em média 5 e 6 anos de idade, mas já tinham 
um conhecimento riquíssimo e não fazia sentido atividades monótonas, 
por isso o desafio nas atividades propostas era o ponto crucial e assim 
começava mais uma atividade com o objetivo de formá-las seres cons-
cientes e com direitos e deveres, então trabalhei a separação do lixo.

Nessa atividade trabalhei as cores das lixeiras e o tipo de lixo 
a ser descartado em cada uma delas, montamos juntos um painel 3D 
com embalagens comuns que tinha em suas casas, e mais uma vez 
a surpresa, por perceber que elas aprenderam bastante, levando o 
que aprendeu para casa. Conforme relato de uma mãe ao dizer que 
seu filho a alertou sobre a separação do lixo. De acordo com Ausubel 
(1982), a experiência acima citada se configura enquanto aprendiza-
gem significativa. Assim, a sala acaba se tornar um ambiente propício 
para que a aprendizagem significativa ocorra.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Todas as experiências socializadas nesse texto, por meio 
narrativa autobiográfica trouxeram aprendizados que ajudaram na 
minha construção enquanto pessoa, enquanto docente e eterna 
pesquisadora, capaz de entender compreender a grandiosidade e a 
importância do fazer pedagógico. Foi mais que um estágio, foi uma 
quebra de paradigmas, onde foi possível constatar que o discurso que 
ser professor/a é dom não passa apenas de um paradigma equivocado 
ou pretensioso. Assim, é possível assegurar que o professor/a é um/a 
profissional como qualquer outro, construído a base de teorias técnicas 
e práticas. Pisar numa sala de aula de Educação Infantil pela primeira 
vez na condição de professora foi um marco na minha vida. Sensações, 
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sentimentos, que me levavam a duvidar da minha capacidade, pois o 
que nos tira da nossa zona de conforto é sempre desafiador. O estágio 
me aproximou da prática pedagógica a qual me serviu como eixo entre 
o que foi visto na teoria e o que se aplica na prática, proporcionando-
-me a possibilidade de vivenciar e conviver de perto com os problemas 
e obstáculos da profissão no contexto atual, pois nossa profissão não 
são só flores, há pedras por toda parte, mas são elas que nos motivam 
a caminhar, e a refletir nos auto avaliando, revendo as nossas práticas 
e nos reconstruindo.

Nessa perspectiva concordo com Nóvoa (1992) quando ressalta 
que a formação docente é construída por uma série de elementos, 
dentre eles o processo permanente de reflexão acerca daquilo que 
estamos desenvolvendo, ou seja, nossa prática também se constitui 
enquanto ferramenta na construção da nossa identidade profissional. 
Assim, o presente relato, se configura enquanto legitimação do saber 
a partir da experiência.

O estágio foi um momento de entrega total, tanto como ser 
humano, quanto como profissional, promoveu-me um aprendizado 
inigualável, uma experiência grandiosa que me fez conhecer a força, 
garra e a capacidade enquanto profissional. Proporcionou-me mais 
segurança e aguçou a minha curiosidade para buscar o melhor para 
a educação despertando a tamanha responsabilidade que tenho en-
quanto pedagoga.

Considerando minhas vivências de estágio posso salientar que 
o processo de formação é apenas iniciado durante a graduação, sendo 
indispensável a formação continuada e atualização constante desse pro-
fissional. Outro aspecto importante da formação docente é o de que não 
o estágio, enquanto componente curricular, não é o único responsável 
por essa formação, uma vez que a formação acontece necessariamente 
por meio de redes de distintos saberes e áreas do conhecimento.

A sala de aula tem uma energia viva, vibrante que em nenhum 
outro lugar consegui encontrar, assim posso assegurar que é conta-
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giante e única. Enfim, foi uma experiência incrível amadurecedora, 
transformadora e extremamente necessária na minha vida. Na minha 
convicção a Educação Infantil é a base fundamental do desenvolvi-
mento da criança. Por isso me mobilizarei enquanto profissional da 
educação, ciente da importância que a ação do/a professor/a tem 
para a vida dos/as alunos/as e para o mundo, reconhecendo-me como 
instrumento fundamental pelo desenvolvimento de seres humanos.
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A OBSERVAÇÃO NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS: 

METODOLOGIAS, DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES

Laiane Soares Couto 
Patrícia Santana Reis

RESUMO
Este trabalho é resultado das experiências adquiridas durante o Estágio 
Supervisionado em Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, 
Campus VI – Caetité. Observa-se a prática de docente em Ciências da Educa-
ção Básica, sem formação inicial na área, e sua turma do 6º ano do Ensino 
Fundamental, da Rede Estadual de Ensino de Caetité, Bahia. A literatura 
(LIMA; PIMENTA, 2012; SOARES et al., 2020) descreve o Estágio como perío-
do essencial na formação docente, formação essa, considerada um processo 
contínuo, e construtor da identidade profissional do professor. No percurso 
o educador enfrenta desafios, dentre esses, a necessidade de lecionar áre-
as fora de sua formação inicial. Objetiva-se aqui, analisar as metodologias 
utilizadas em sala por docente da Educação Básica sem formação inicial em 
Ciências, bem como apontar alguns desafios enfrentados e possibilidades 
do professor nesse contexto, e discutir a importância da experimentação 
em Ciências. No caso do Ensino de Ciências, visualizado neste trabalho, a 
discussão entre professores, a experimentação e o uso do lúdico, são agre-
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gadores ao processo, possibilitando a troca de saberes entre professores, e 
professor-alunos. As práticas facilitam o ensino e aprendizagem em Ciências, 
aproximam os conteúdos ao aluno, proporcionando assim, maior reflexão 
crítica acerca dos assuntos apresentados.
Palavras-chave: Formação. Ensino de Ciências. Experimentação. Estágio 
Supervisionado.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto das experiências que adquiri durante a 
vivência do Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas que ocor-
reu na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Campus VI – Caetité. 
Neste processo, foi observada a prática de um docente da disciplina 
de Ciências, sem formação inicial na área, e sua turma de 6º ano do 
Ensino Fundamental, da Rede Estadual de Ensino do município de 
Caetité, Bahia.

Mizukami (2002) considera que o processo de aprender a ser 
professor não tem começo nem fim estabelecidos a priori. O processo 
de aprendizagem profissional da docência é visto pela literatura como 
algo contínuo, composto por diferentes etapas: pré-formação, forma-
ção inicial, iniciação à docência e formação permanente. A formação 
contínua do professor constrói a sua identidade, no decorrer deste 
caminho sua própria prática se torna objeto de investigação, com 
análises de seus possíveis êxitos e falhas. Este processo, proporciona 
ao professor enxergar quais as dificuldades e necessidades do ensino 
diante do meio em que estamos inseridos. O estágio é componente 
curricular e eixo centralizador no decorrer da formação dos professo-
res, proporcionando a construção da identidade docente no âmbito 
profissional, sua postura e saberes necessários (LIMA; PIMENTA, 2012). 
Carvalho (2013) relata que o estágio é o momento realmente mais 
próximo da prática, se configurando também no (re)conhecimento da 
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realidade. Neste período da formação docente as teorias apresentadas 
nas disciplinas de prática pedagógica, ou semelhantes, são contextua-
lizadas a prática escolar.

O estágio de observação, é a etapa inicial na formação dos 
futuros docentes, com objetivo de análise das teorias estudadas, no 
que se refere principalmente as metodologias de ensino utilizadas e 
problemas enfrentados durante o processo de ensino-aprendizagem 
(SOARES et al., 2020). Para muitos autores, este momento é o primeiro 
contato com a sala, não sendo na posição de aluno, o que traz uma 
importância ainda maior à etapa. Esta, proporciona a problematização 
de questões do sistema educacional, discussão sobre as discrepâncias 
entre parte das construções teóricas do ensino e a sua prática, além de 
apresentar as dificuldades enfrentadas no dia–a–dia, pelo professor.

Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta como obje-
tivo geral analisar as metodologias utilizadas em sala por docente da 
Educação Básica sem formação inicial em Ciências. Também elenca 
como objetivos específicos apontar alguns desafios enfrentados 
e as possibilidades do professor neste contexto, além de discutir a 
importância da experimentação em Ciências no processo de ensino-
-aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa de abordagem qualitativa é resultado do 
Estágio Supervisionado no curso de graduação em Ciências Biológicas, 
localizado na Universidade do Estado da Bahia, Campus VI – Caetité. 
Como é fruto da realização do Estágio Supervisionado, a metodologia 
utilizada foi a observação, onde um docente da disciplina de Ciências, 
sem formação inicial na área, e sua respectiva turma foram observados 
durante um período de quinze horas/aulas, com cinquenta minutos 
cada, no ano de 2019. Observei uma turma com quarenta e cinco 
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alunos, pertence ao 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da 
Rede Estadual de ensino de Caetité, no Alto Sertão da Bahia, distante 
735 quilômetros da capital baiana. Apresento aqui também os dados 
obtidos nos momentos de atividade complementar (AC) em que parti-
cipei juntamente com o tutor.

A pesquisa qualitativa em educação assume muitas formas 
e é conduzida em múltiplos contextos, de acordo com Bogdan e Bi-
klen (1994). Segundo eles, deve-se utilizar a expressão investigação 
qualitativa como um termo genérico que agrupa diversas estratégias 
de pesquisa que partilham determinadas características. Os dados 
recolhidos são designados de qualitativos, o que significa ricos em por-
menores descritivos relativamente a pessoas, locais, conversas, sendo 
de complexo tratamento estatístico.

Poupart et al. (2008) expõem que a observação de fenômenos, 
independentemente de sua natureza, é o eixo de todo procedimento 
científico. A imersão na realidade do objeto da pesquisa possibilita, 
o crescimento das ideias (WHYTE, 2005). O processo de observar, 
torna-se essencial para o estudo. Na educação, especificamente na 
formação dos professores – seja ela inicial, continuada, ou nos espaços 
informais – a observação é extremamente necessária, para compreen-
são dos processos que constituem o ensino e aprendizagem.

A observação pode ser utilizada como único método durante a 
pesquisa, neste caso, as autoras Lüdke e André (1986) relatam que o 
observador pode usufruir de seus conhecimentos e experiências pes-
soais para compreensão do objeto de estudo, que trazem importante 
valor na composição da pesquisa. Observar cientificamente deve ir 
além ver e ouvir, as falas e comportamentos precisam ser analisados 
(SILVA; FERREIRA, 2015). Nesse sentido, as anotações em um diário 
de estágio, que fiz durante este período, acerca de todo o processo 
observado, servem como base da construção da pesquisa, estando em 
consonância com o referencial teórico, reflexões pessoais e análises 
acerca dos fenômenos descritos.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Estamos inseridos em um mundo regido pela ciência e tecno-
logia, neste contexto o ensinar as Ciências tem relevância considerável 
a vida dos cidadãos, pois, o conhecimento científico é extremamente 
necessário para desenvolvimento da sociedade (MALAFAIA; BÁRBARA; 
RODRIGUES, 2010). Visto isso, é necessário que o ensino de Ciências 
esteja pautado na formação de uma visão crítica dos alunos em re-
lação as teorias apresentadas no ambiente escolar; proporcionando 
discussões que relacionem a sociedade, em todos os seus aspectos, 
ao meio ambiente. Nessa perspectiva de ensino, buscamos fugir da 
concepção de educação intitulada por Paulo Freire (1987) de “bancá-
ria”, que prioriza apenas “repasse do saber” de forma conteudista, do 
professor para os alunos.

O processo de observação realizado durante o estágio me 
proporcionou a identificar realidades do sistema de educação, que 
provavelmente farão parte de minha carreira docente, mas também 
apresenta alternativas importante para o ensino de ciências. A pri-
meira questão identificada, foi o fato do docente que rege a turma de 
ciências ter sua formação inicial na área de linguagens. Este professor 
lecionava a disciplina de Ciências para completar sua carga horária de 
trabalho semanal. Tanto a disciplina quanto a turma (6º ano do En-
sino Fundamental) foram uma escolha do próprio, pois segundo ele, 
lecionar nessa etapa não exigia saberes muito específicos na área de 
Ciências e Biologia.

O planejamento das aulas era realizado de forma conjunta, 
com professores Ciências das outras turmas de 6º ano da escola, 
alguns destes regentes possuíam formação inicial na área específica 
das Ciências Naturais, essas discussões de planejamento nortearam 
o professor no ensino da disciplina. Pude perceber que, em algumas 
situações, com a finalidade de completar a carga horária de trabalho, 
ou devido à falta de docentes formados na em determinada área no 
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quadro escolar, os professores tendem a lecionar as disciplinas as 
quais, muitas vezes, não possuem domínio, pelo fato de não ser sua 
área de formação inicial.

Veiga (2001) traz um ponto a se destacar, e que diz respeito à 
formação inicial e continuada de professores. A formação constitui um 
dos instrumentos privilegiados do processo de construção da identida-
de profissional dos professores. Trata-se de um processo contínuo, que 
se inicia antes do exercício das atividades pedagógicas, prossegue ao 
longo da carreira e permeia toda a prática profissional, numa perspec-
tiva de formação permanente. Refletir sobre a profissionalização do 
magistério implica necessariamente ressaltar a importância da articu-
lação entre formação inicial e continuada, pois uma pressupõe a outra 
e ambas se complementam, como elementos essenciais à construção 
da identidade profissional.

As discussões entre professor e alunos trazem elementos de 
grande importância a formação continuada do docente, principal-
mente no que diz respeito a valorização dos saberes pré-existentes do 
aluno. Visualizei que, para o professor o observado, o uso de alterna-
tivas didáticas para explicação dos conteúdos, o possibilitava ensinar e 
aprender com os alunos – estreitando os laços – na prática, os assuntos 
da disciplina, que nessa fase englobam, teorias de origem do universo, 
do sistema solar, da vida da Terra e condições para existência dela. 
Os métodos didáticos mais utilizados pelo educador no processo de 
ensino eram os jogos, a produção textual sobre os temas das aulas, 
além da resolução de atividades.

Para que as aulas de Ciências sejam numa perspectiva de 
gerar maior criticidade dos alunos, Soares et al. (2020) expõem que 
a necessidade de métodos de ensino diferenciados, pois, as Ciências 
contêm um grande número de conceitos, teorias e termos científicos 
que podem dificultar seu entendimento. Diferentes métodos de ensi-
no são utilizados pelos por muitos docentes com finalidade facilitar a 
compreensão do aluno, sendo um destes a experimentação. Nesta, são 
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realizadas atividades de cunho prático com a finalidade de demostrar 
as teorias científicas ou fenômenos, para tornar o conteúdo mais pal-
pável ao aluno, possibilitando o estudante relacioná-lo a sua realidade 
(CAMPOS; NIGRO, 1999).

No caso específico do professor observado, o livro didático foi 
um material extremamente importante durante o processo de ensino, 
o seu conteúdo possuía uma linguagem de fácil entendimento e trazia 
muitos exemplos práticos relacionados ao conteúdo. Estes exemplos, 
eram frequentemente usados pelo docente após a parte teórica, e para 
Andrade e Massabni (2011), as atividades práticas são consideradas 
facilitadoras do processo de aprendizagem em Ciências, além de gerar 
mais interesse dos alunos.

Na exposição teórica dos conteúdos específicos da área de 
Ciências o professor demostrava segurança em sua fala, a maior parte 
das dúvidas lançadas pelos estudantes eram respondidas; algumas 
vezes quando o professor não sabia sobre, colocava como atividade 
de pesquisa para próxima aula, a ser compartilhada com a turma. Este 
ponto é bastante atrativo, pesquisar proporciona novos conhecimen-
tos, sendo interessante que todos – alunos e professor – busquem 
a informação, é indispensável que isso não fique restrito apenas ao 
aluno, ou apenas ao professor, a troca de informações de ambos os 
lados é de grande relevância no processo de aprendizagem.

Ensinar exige que o professor lide com situações adversas, 
que por vezes afetam seu planejamento de aula. A escola em questão 
estava em meio a reformas, em um dos dias observados o professor 
precisou dar aula na biblioteca, um ambiente que não comporta uma 
turma grande e devido à disposição das mesas propiciava conversas 
entre os colegas. O planejamento inicial apresentado que seria a dis-
cussão sobre um capítulo do livro, e acabou se tornando a resolução 
seguida da correção de atividades do mesmo capítulo, sem a discussão. 
Nas aulas que a exposição de conteúdos utilizava de metodologia mais 
tradicional, com explicação na lousa, e a turma não prestava atenção, 
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por vezes gritando; a resolução de atividades seguida da correção era 
também era aplicada.

Houve momentos em que a turma aparentava não se importar 
com as questões teóricas em aula, nesse caso o regente adquiria pos-
tura mais rígida, colocando a importância da teoria, para as provas que 
seriam realizadas. Vale ressaltar que estamos diante de uma turma 
inicial do Ensino Fundamental I, formada por crianças e pré-adoles-
centes, com a imperatividade como característica. A estrutura física da 
sala é considerada pequena para a quantidade de quarenta e cinco de 
alunos, estarem muito próximos uns dos outros funcionava como gati-
lho para conversa paralela, devido a isso, o professor preferiu a marcar 
os lugares dos alunos, separando assim os que mais conversavam.

Durante o período de observação essa estratégia aparentava 
ser eficiente em grande parte do tempo. Por vezes, por exemplo, a 
estratégia de ensino com os jogos exaltava os ânimos em sala – cau-
sando stress no professor, que gritava a fim de organizar a turma – e o 
conteúdo acabava se perdendo, já outras vezes funcionava muito bem 
no processo de ensino-aprendizagem, trazendo um assunto necessário 
de forma lúdica. Diante disso, fica perceptível que cada turma tem sua 
individualidade, e as vezes os jogos podem não funcionar pela alta 
competitividade no ambiente.

Toda via, o exposto acima não significa que o lúdico não deve 
ser aplicado em sala, pelo contrário, só que antes tem de ser levado 
em consideração a temática (conteúdo) e aspectos da turma, a fim 
de que o objetivo de maior aprendizado seja alcançado. Knechtel e 
Brancalhão (2008), comentam que para aplicar atividades lúdicas 
é preciso se organizar previamente, e sempre avaliar o processo de 
aprendizagem, como forma de identificar a eficiência das estratégias 
empregadas. É necessário que atividade lúdica tenha significado/fina-
lidade, pois, não são apenas brincadeiras, sim uma forma divertida de 
ensinar e aprender.
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Na estratégia de ensino utilizada pelo professor em que os 
alunos produziam textos relacionados as temáticas dos assuntos, a 
formação do educador na área de linguagens proporcionava um olhar 
mais crítico às produções; exigia aos alunos, seu conteúdo, a escrita e 
ortografia, além de criar um hábito de ler dos textos, proporcionando 
treinamento da leitura e apresentação, que são essenciais para a vida 
escolar e a vida em sociedade. Um momento que vale ser ressaltado 
foi a leitura das produções de texto sobre “O lixo na sua cidade”, nos 
textos os alunos apresentaram os problemas do seu bairro/zona rural 
com lixo, muitos fizeram a exposição de imagens, colocando forma 
crítica o papel da população e do poder executivo. A turma pode com-
parar as diferenças de cada bairro em lidar com o lixo e o professor 
pode visualizar um pouco mais do ambiente em que seus alunos estão 
inseridos, em sua maioria nas periferias da cidade.

Atividades práticas foram realizadas em sala durante o período 
observado. Consistiram em experimentos simples, sem necessidade 
de técnica específica, com uso de materiais recicláveis e utensílios 
domésticos – relacionados ao conteúdo: Água e suas propriedades. 
O primeiro experimento se referiu ao ciclo hidrológico e o segundo a 
importância da cobertura vegetal no solo para ocorrência do ciclo de 
maneira eficientes, ambos foram apresentados a turma após a exposi-
ção do conteúdo e realização de jogos sobre a temática pelo regente. 
Muitos alunos se mostraram dispostos a ajudar durante as práticas, e 
quando perguntados sobre quais etapas do ciclo que estavam ocorren-
do, todos respondiam em coro corretamente.

De acordo com Rosito (2008), para o ensino de Ciências e Biolo-
gia, deve-se considerar, tendo em vista uma significativa aprendizagem 
científica, a prática de atividades experimentais, tanto em sala de aula 
como em laboratório, pois as atividades práticas possibilitam uma 
interação maior entre professores e alunos, proporcionando também 
a oportunidade de um planejamento em conjunto e a elaboração de 
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estratégias de ensino que propiciem uma melhor compreensão dos 
processos da Ciência.

Andrade e Massabni (2011) apresentam que, ao deixar de re-
alizar a experimentação em sala, o professor pode estar incorporando 
métodos ligados historicamente ao ensino tradicional, e este, pouco 
considera a importância da prática no ensino de ciências. As práticas são 
valorizadas por grande parte dos professores, entretanto poucos fazem 
uso delas, devido a insegurança, ausência de assistência e infraestrutura 
na escola (ANDRADE; MASSABNI, 2011). Isso expõem que o educador 
enfrenta inúmeros empecilhos para realizar a experimentação em sala, 
sendo necessária a adaptação as condições que lhe são impostas.

Para além das questões estruturais, de políticas públicas na 
área da Educação, Bassoli (2014) expressa que para corporificar as 
aulas – experimentais ou não – é preciso levar em conta aspectos 
humanos como: disciplina, respeito, cooperação e engajamento. 
Sendo imprescindível a compreensão do processo educacional em sua 
complexidade para que metodologias práticas funcionem. Além disso, 
também é importante discutir as atividades práticas em suas devidas 
realidades, considerando formação dos professores, alunos e ausência 
de estrutura da escola.

Dentro das possibilidades de realização de experimentos que a 
realidade da escola pública imprime aos alunos e professores, Campos 
e Nigro (1999) apresentam necessidade de otimizar seu uso, sempre 
perguntando aos alunos sobre os fenômenos que estão ocorridos du-
rante nas atividades práticas. Respostas corretas acerca dos processos 
mostram que a didática utilizada para explanação do conteúdo, foi efi-
ciente para o processo aprendizagem. Se o recurso didático empregado 
apresenta bons resultados, o aluno fica mais confiante e interessado, 
buscando a construção de conhecimentos mais complexos (NICOLA; 
PANIZ, 2017).

Visualizei esse processo de claramente durante a exposição 
dos experimentos, alguns alunos relacionaram a falta de chuva e 
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umidade do ar nos centros urbanos com a ausência de vegetação, 
e como o desmatamento de determinadas áreas de Caetité (centro 
urbano) provocava inundações durante os períodos chuvosos, sempre 
associando acontecidos na localidade em que moravam. Os alunos da 
zona rural comparavam dentro de suas realidades, por exemplo, como 
no período de chuva lugares com ausência de vegetação se tornavam 
cheiro de buracos, e lugares de reserva d’água ficavam cheios de terra 
e entulhos.

O exposto pelos estudantes, mostra o quanto é importante o 
processo feito pelo docente, contextualizando o conhecimento cientí-
fico com a vida cotidiana. De acordo com Spagolla e Hass (2017) deste 
modo é compreendida a relação entre o que é estudado em sala e 
a realidade em que eles vivem, sendo intermediada por uma lingua-
gem mais informal que estabelece ligações e conceitos da linguagem 
científica. Possibilita maior interesse dos alunos durante as aulas de 
ciências, pois, todos os dias eles “veem” os assuntos apresentados 
pelo professor.

A escola é um espaço diverso, a sala de aula comprova a plu-
ralidade desse espaço. A sala observada possuía alunos mais calados, 
outros bem falantes, e tinha a presença de um aluno TDAH (Transtorno 
do Déficit de Atenção e Hiperatividade). O TDAH se caracteriza por 
sintomas desatenção, impulsividade e hiperatividade física e mental 
(SILVA, 2014). Este aluno necessitava de atenção especial pelo regente, 
que buscava sempre o incluir nas atividades em grupo, e quando neces-
sário o conteúdo era repetido individualmente. O estudante também 
era alvo de bullying pelos colegas, durante as aulas e nos intervalos. 
Alguns episódios aconteceram durante o período de observação, e 
outros foram mencionados pelo professor, que sempre coibia essas 
atitudes em sala, quando necessário encaminhava a direção. Aqui se 
apresenta o quanto o docente deve estar atento ao que ocorre em 
sala, não apenas com relação as atividades desenvolvidas, também 
como os colegas se comportam uns com os outros.
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Mostra ainda, que nós educadores devemos estar preparados 
para lidar com as diferenças, principalmente no que diz respeito 
a alunos com algum tipo de transtorno, deficiência intelectual ou 
física, buscando sempre a inclusão destes, nas aulas e no ambiente 
escolar como um todo. Silva, Landim e Souza (2014), expõem que 
para a pessoa com deficiência estudar com qualidade em uma escola 
inclusiva, é imprescindível que escola se adapte ao aluno, dessa forma 
promovendo diversidade no ambiente escolar. Nesta realidade se vê 
o quão necessário é que o Estado, invista em formações específicas 
aos professores sobre as deficiências. E a universidade desde o início 
do processo de formação dos novos licenciados deve fomentar discus-
sões e cursos neste sentido, nas áreas de Ciências especificamente, 
buscar e criar alternativas (materiais didáticos) que possam facilitar o 
entendimento de conteúdos pelos alunos que possuem necessidades 
educativas especiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação do profissional docente é um processo contínuo, 
e no caminho são enfrentados inúmeros desafios. Lecionar uma área 
a qual não se possui formação inicial não é fácil, o educador aprende 
na prática conteúdos e o que é preciso fazer durante essa dinâmica. 
A discussão em conjunto com professores formados na área durante 
o planejamento da aula, oportuniza o desenvolvimento do regente 
na disciplina. Compreender as individualidades do grupo com o qual 
trabalha também é indispensável. A partir disso, se identifica qual mé-
todo/estratégia atua melhor no processo de ensino. Nesse caso espe-
cífico do ensino de Ciências, o lúdico e a experimentação se mostraram 
extremamente eficientes como forma de facilitar a compreensão de 
teorias científicas. Proporciona aos alunos associação, de forma mais 
crítica, do seu cotidiano e ambiente aos fenômenos apresentados na 
aula, otimizando assim o processo de ensino e aprendizagem.
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Os desafios aqui apresentados, dentre a esses, a falta de estru-
tura física da escola, comportamento da turma e tornar o ensino mais 
inclusivo, são comuns aos docentes de Ciências, e de outras áreas. O 
sistema educacional possui problemas que precisam ser superados de 
forma urgente, é dever do Estado propor medidas e investimentos com 
essa finalidade. Desse modo, os educadores contarão com melhores 
condições de trabalho em sala (e fora dela, durante os planejamentos 
de aula), e para os estudantes não será diferente, pois usufruindo de 
melhores condições de ensino, o processo de aprendizagem faz-se 
mais efetivo.
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O ESTÁGIO NA VIDA DO ALUNO: DILEMAS 
PARA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
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RESUMO
Os Estágios visam oportunizar experiências profissionais aos acadêmicos, na 
busca da prática de ensino e outras técnicas aplicadas ao dia-a-dia. Dessa 
forma, o estágio precisa consolidar momentos de experiências e de docência 
em situações concretas ao acadêmico construídas por um ambiente prazeroso 
e enriquecedor. O presente trabalho foi desenvolvido a partir das vivencias de 
um licenciando em seus estágios. Pensando no perfil do docente, mais espe-
cificamente o professor de biologia. Os estágios têm por finalidade aproximar 
os estudantes dos fazeres docentes, assim espera que ao final sejam capazes 
de planejar, e que estejam aptos a aplicar os seus conhecimentos na busca 
de soluções de problemas, a fim de obter melhores resultados. Sendo assim, 
procurou-se investigar algumas das questões que podem estar presentes du-
rante esse processo de formação dos futuros professores, vivenciadas através 
das experiências de um estudante de licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade do Estado da Bahia, mais especificamente do DEDC-VII na cidade 
de Senhor do Bonfim-BA. Na qual traz questões vividas durante seus estágios 
que podem intervir na construção e a formação como futuro professor.
Palavras-chave: Docência. Desafios. Estágio. Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

Em vista da necessidade e preocupação em obter os melhores 
profissionais docentes, pensando na melhoria do ensino de ciências, o 
mercado de trabalho para esse profissional encontra-se cada vez mais 
competitivo. Dessa forma, é necessário que o profissional docente 
busque a capacitação e a experiência que somente as salas de aula 
podem oferecer.

Pensando no perfil do docente, mais especificamente o pro-
fessor de biologia, os estágios pretendem fazer com que esses alunos 
se tornem capazes de planejar, e que estejam aptos a aplicar os seus 
conhecimentos na busca de soluções de problemas, a fim de obter um 
melhor resultado para a empresa (Escola).

Assim, os estágios visam oportunizar experiências profissionais 
aos acadêmicos, na busca da prática de ensino e outras técnicas aplica-
das ao dia-a-dia, para Bondía (2002, p. 21) “a experiência é o que nos 
passa, o que nos acontece, o que nos toca”. Diariamente nos passam 
muitas coisas, e quase nada nos acontece. Dessa forma, o estágio pre-
cisa consolidar momentos de experiências e de docência em situações 
concretas ao acadêmico construídas por um ambiente prazeroso e 
enriquecedor, apoiado por meio da orientação de professores supervi-
sores qualificados, permitindo a construção de novas ações com bases 
sólidas na busca do conhecimento (MENDES, 2011).

Entretanto, durante o estágio é notório encontrar alguns pro-
blemas, dentre eles, muito comum é a desmotivação dos alunos para o 
aprendizado, isso pode ter sua causa na falta de motivação do próprio 
professor regente, ou seja, pode até ser consequência da relação 
professor-aluno. Entende-se que o professor desmotivado não toma 
atitudes que levem o educando a iniciativas criativas e inovadoras no 
contexto escolar. Geralmente, o professor espera por soluções prontas, 
receitas milagrosas, que brotem de instâncias superiores ou de algum 
“iluminado”, não compreendendo que é de sua competência buscar 
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novos recursos pedagógicos e metodológicos, que possam estimular 
os alunos em seus aprendizados (ALMEIDA; SARTORI, 2012).

Sendo assim, o estagiário inexperiente e sem práticas em sala 
de aula, apenas motivado pelas disciplinas da licenciatura, é posto a 
observar e aprender com um professor desmotivado, logo não terá 
referências adequadas para se torna um bom professor, com didática e 
entusiasmo que a profissão nos espera. No período de estágio o aluno 
(estagiário) torna-se vulnerável a replicar o que se observa em sala 
de aula, ou seja, se o professor regente desempenha seu papel com 
amor e competência consequentemente refletirá positivamente para 
formação desse futuro professor.

No que se refere à prática do professor, esta pode se tornar 
um fator de desmotivação, pois, se o professor trabalhar uma aula 
sem diálogo, sem problematização, deixando para o aluno a tarefa de 
apenas anotar, memorizar e devolver, isso, certamente desmotivará os 
alunos. Geralmente, eles gostam de dinâmicas diferentes nas aulas, 
conteúdos novos e, principalmente, que o educador interaja com a 
turma. Todavia, a tarefa do professor não consiste apenas em contem-
plar a subjetividade do educando, mas acima de tudo, compreender 
como o educando constrói a sua subjetividade, isto é, entender como 
são internalizados os padrões de comportamento, sobre os quais se 
infere a existência de algum motivo, de uma força propulsora ou de 
um desejo.

No entender de Sartori e Segat (2007), baseados em Freire, 
asseguram que é fundamental que cada educador possa se sentir 
estimulado e desafiado ao longo de sua atuação profissional a reela-
borar a sua prática, resinificando seus saberes, principalmente aqueles 
que constituem sua prática pedagógica. Sendo assim, a motivação 
necessita servir de estímulo ao sujeito, a fim de que ele possa sanar 
suas necessidades e seus desejos, provocando comportamentos que 
promovam a concretização de suas metas pessoais em relação ao seu 
desenvolvimento cognitivo.



687COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Cabe ressaltar que este artigo tem como objetivos destacar 
alguns enfrentamentos e situações que levam a contribuir para o 
processo de formação dos professores, tendo em vista o estagiário de 
docência como parte fundamental para construção desse artigo, rela-
tado por experiências próprias e de observações da minha turma de 
licenciatura em Ciências Biológicas pela Uneb – Campus VII em Senhor 
do Bonfim.

METODOLOGIA

O relato envolveu uma abordagem qualitativa, de cunho obser-
vacional e descritivo, visto que o olhar pode oportunizar informações 
minuciosas sobre o comportamento do ser estudado (VIEIRA; SOUZA; 
BRITTO, 2008) e o discurso dos envolvidos pode descrever as suas 
práticas de forma mais particular (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

As experiências aqui contadas aconteceram durante os está-
gios obrigatórios de um licenciando em Ciências Biológicas na cidade 
de Senhor do Bonfim-BA, graduando do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia – Uneb, De-
partamento de Educação, Campus VII. Nesta instituição os estudantes 
das licenciaturas têm como parte fundamental presentes na matriz 
curricular e necessária para conclusão do processo de formação 4 es-
tágios supervisionados, sendo dois de observação e coparticipação, no 
quinto e sexto semestre e dois de Regência, que acontecem no sexto 
e sétimo semestre.

No quinto e sexto semestre o estudante realiza seu primeiro 
estágio de observação e coparticipação, no quinto acontece em tur-
mas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no sexto semestre o 
estágio é realizado em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. No 
sétimo e oitavo semestre os estudantes assumem a regência de classe 
em turmas das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
respectivamente.
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No primeiro e segundo estágio, o graduando observa um/a 
professor/a regente em sala de aula. No primeiro estágio em turmas 
finais do Ensino Fundamental em disciplinas de Ciências. Já o segundo, 
nas turmas de biologia no Ensino Médio, ambos estágios são momento 
de grande aprendizagem positivas ou negativas que podem refletir nos 
próximos estágios ou na sua vida docente. O terceiro e quarto estágio 
são de regência na qual o discente sai do posto de alunos e assume o 
lugar de professor, é nesse momento que colocamos nossas experiên-
cias teóricas e de observações na prática.

Os estágios aconteceram em duas fases diferentes, os de 
observação, aconteceram em uma escola Estadual com uma profes-
sora, e os estágios de regência em outra escola estadual com outra 
professora, ambientes e experiências totalmente diferentes. O estágio 
é, portanto, indispensável na construção da identidade do futuro pro-
fessor, uma vez que a missão de lecionar não pode ser considerada 
uma ciência aplicada, sendo que o envolvimento humano não pode 
ser sistematizado, devendo haver um contato mais intenso para gerar 
o conhecimento (ROSA; WEIGERT; SOUZA, 2012)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui, relatamos alguns elementos percebidos no campo de 
estágio relacionado com a caracterização do espaço escolar, a obser-
vação e a regência. Na sala de aula da universidade foram realizadas 
leituras, reflexões e discussões sobre as influências do estágio na vida 
acadêmica do licenciando em Ciências Biológicas, bem como, o rumo 
que o ensino de Ciências vem tomando no Brasil.
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ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO E COPARTICIPAÇÃO

O estágio supervisionado é o momento de grande aprendizado, 
pois é nesse momento que o graduando tem a oportunidade de viven-
ciar suas primeiras experiências em sala de aula, observa as práticas 
pedagógicas do professor, auxiliar nas atividades de classe e assim 
fazer suas análises ao decorrer do estágio.

No decorrer desse processo de construção do futuro professor, 
várias ações são desenvolvidas na escola, como planejamento, obser-
vações de aula, avaliações e no final aplica-se uma oficina na turma 
a qual fomos designados. Todas essas atividades fomenta o primeiro 
contato do discente com a profissão docente.

Para dar início às atividades do estágio são feitas as observações 
do PPP – Projeto Pedagógico da Escola para em seguida o planejamen-
to mensal do professor. Ao término de cada planejamento foi realizada 
uma análise do registro do mesmo, presente no diário da disciplina de 
Ciências.

Através das análises documentais junto ao primeiro instante de 
supervisão permitida, foi possível perceber que o professor segue à 
risca as sugestões de conteúdos e objetivos propostos pelo livro do 
didático. Sendo assim, o professor deixa de exercer o seu papel no que-
sito preceptor dando o real valor dos conteúdos e se torna o copiador, 
ou seja, não há interesse em mesclar o que de fato é importante, essa 
prática se torna cômoda e o distancia de realizar atividades lúdicas ou 
dinâmicas tornando a aula mais produtiva.

Vale ressalta que o estágio de observação é um momento 
bastante conturbador para o professor, afinal de contas ele não ganha 
nada em ter um estudante em sala apenas o observado. Os estágios de 
observação têm por objetivo levar o aluno a analisar e refletir a prática 
docente, e formar suas próprias experiências pois é com o trabalho 
que se adquire a experiência, o saber que vem do fazer ou da pratica 
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(BONDÍA, 2002) e com isso, fornecer subsídios para o desenvolvimento 
dos estágios de regência.

No entanto, Carvalho (1985) ressalta o que acontece na maio-
ria dos estágios de observação: É dar uma maior ênfase em elencar 
defeitos sem a preocupação com o contexto, fazendo com que os 
regentes observados se sintam julgados. Porém, entendemos que os 
saberes dos professores são temporais, e que são utilizados e desen-
volvidos no âmbito de uma carreira, isto é, ao longo de um processo 
temporal de vida profissional desgastante de longa duração no qual 
intervêm dimensões indenitárias, dimensões de socialização profissio-
nal e também fases e mudanças que precisam ser respeitadas (TARDIF; 
RAYMUND, 2000).

Entretanto, em alguns estágios supervisionados os alunos que 
deveriam observar o professor acabam se sujeitando a iniciar seu 
estágio como regente, como aconteceu com alguns colegas inclusive 
comigo. Essa troca de função pode acontecer pelo problema citado a 
cima, além do fato de ter um aluno pré-formado com ideias inovadoras 
e todo vigor a te observar pode em instância amedrontar o professor 
que há anos vem se desgastando e perdendo todo o brio da profissão 
por inúmeros fatores, sejam eles da profissão ou sociais.

Por isso, encontrar um estágio supervisionado na modalidade 
de observação em Senhor do Bonfim não é tarefa fácil, isso só é possí-
vel porque as escolas são obrigadas a receber o estagiário, entretanto, 
o mesmo é submetido a práticas que não condiz com as obrigato-
riedades dessa modalidade de estágio, como assumir a regência da 
turma. Nesse momento que o discente encontra suas primeiras e 
grande dificuldades. Inexperiente, sendo regido por um/a professor/a 
desestimulado/a, negativo/a, atuando em um espaço que muitas 
vezes são inviáveis nas condições mais precárias possíveis, tendo que 
trabalhar com planos de A a Z, porém, Bondía (2002) ressalta que cada 
um precisa fazer sua própria experiência e que ninguém deve aceitar a 
experiência do outro.
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Vale ressaltar, que a primeira observação muitas vezes pode 
ser enganosa e camuflada, ao se observar o professor pela primeira e 
talvez única vez, se nota que o professor da turma pede aos alunos que 
causem boa impressão e não mostrem de início seu comportamento 
em sala de aula, e mostrando que os alunos não correspondem à 
imagem tão esperada ou desejada de alunos estudiosos, dependentes, 
sensíveis às recompensas e punições, desejosos de aprender (TARDIF; 
RAYMUND, 2000). Dessa forma, o professor mascarando a realidade 
da turma, ocasiona um dos primeiros desafios negativo a enfrentar 
para formação do professor.

Entretanto, esses problemas quando conciliados com o apoio 
e a supervisão do regente, torna-se um aprendizado preciso para 
formação e na “passagem da condição de estudante à de professor” 
(TARDIF; RAYMUND, 2000, p. 226). Esse contato direto com a realidade 
do ensino junto a colaboração do regente torna essa construção do 
se tornas professor mais leve, assim como Bondía (2002) afirma que a 
experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, e mesmo 
que duas pessoas, ainda que encarem o mesmo acontecimento, não 
vivenciam a mesma experiência. O acontecimento pode ser comum, 
porém a experiência vivenciada é diferente para cada um.

Todos esses desafios foram vivenciados por mim e grande parte 
da minha turma, o de assumir no estágio supervisionado o papel do 
professor, e não ter apoio do docente, trabalhar em ambientes precá-
rio, salas pequenas e aglomeradas. Ou seja, o estágio é um momento 
de muito aprendizado e muitas vezes pode se tornar um ponto decisivo 
na vida do licenciando e na formação desse professor.

ESTÁGIO DE REGÊNCIA

Nesse estágio o licenciado passa a ter mais autonomia e res-
ponsabilidades. Segundo Rosa Weigert e Souza (2012) o estágio de 
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regência refere-se à entrada do estudante de forma direta no cotidiano 
escolar. São vivenciadas experiências docentes integrada e partici-
pativa, nas quais o estudante assume responsabilidade pela turma, 
desenvolvendo atividades de docência adquiridas durante o curso.

Após um ano de estágio de observação onde deveríamos 
apenas observar e aprender, chega o momento da regência. Já em 
outra escola, com outro professor, ambas escolas públicas e estaduais, 
porém com realidades bem distintas, nos mostrando que condições de 
trabalho “dignas” faz toda a diferença tanto para quem ensina, como 
para quem aprende, isso gera uma transformação positiva para as 
experiências docentes, pois aquilo que “nos é passado”, ou sentido e 
que nos toca, ou que nos acontece, quando nos passa, nos forma e nos 
transforma em sujeitos e docentes melhores (BONDÍA, 2002).

O segundo estágio de regência aconteceu em uma escola de 
condições favoráveis para a promoção da aprendizagem. A unidade de 
ensino contava com uma infraestrutura nova, salas climatizadas, ba-
nheiros novos, acesso a cadeirantes, quadra coberta, biblioteca atua-
lizada, laboratórios equipados, e alguns programas de jovens aprendiz 
que beneficiava estudantes universitários a auxiliar os professores. 
Além disso, a escola é de período integral, dando maior condição ao 
professor de aplicar conteúdos teóricos e práticos.

Esse estágio de regência fez toda diferença durante minha 
formação como professor. Durante o estágio pude observar uma 
professora que é muito competente e confiante, exerce seu papel bri-
lhantemente, ficando notório em suas aulas, sua dedicação e didática 
sempre trazendo novidades transmitindo com sutileza e alegria, mes-
mo sabendo que “ninguém pode aprender da experiência de outro, a 
menos que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada 
própria” (BONDÍA, 2002), porém bons exemplos nos dão um norte 
para formar e ser um bom professor.

O estágio teve duração de 50h, entre supervisão e regência 
dividido durante uma unidade em uma única turma para assim ter 
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um maior acompanhamento. Nesse período, tive a oportunidade de 
cumpri todo o estágio como de fato deveria ser, observando e sendo 
assistido e muito bem acompanhado pela regente.

Segundo Moura e Neves (2017) no estágio pensamos em 
como realizar um bom trabalho, com várias turmas, todas lotadas 
com mais de 40 alunos e como respeitar as características de cada 
aluno e ainda obedecer às normas impostas pela escola? ou deve-
mos ser hipócritas, fechar os olhos e seguir em frente reprovando 
e aprovando com base em números, que nós sabemos que não são 
suficientes? Todas essas questões são de extrema importância para a 
construção de um professor, que em meio a tantas barreiras tem que 
exercer sua função na sociedade.

Estes problemas citados a cima, são fatos que todos os esta-
giários passaram, entretanto é possível passar de formas diferentes, 
estagiar em uma escola que te dar condições de colocar em práticas 
tudo que foi aprendido na universidade, ter um acompanhamento do 
regente e o apoio da escola.

Por fim, existem ainda muitas questões que precisam ser re-
vistas, como o papel do professor futurista; abordado na graduação 
e o perfil que é encontrado dentro da escola atualmente, pois são ca-
racterizações bastante distintas. Também é preciso discutir o papel da 
nota, da avaliação no sistema básico de ensino, pois há claramente um 
distanciamento entre a escola que idealizamos e a que vivenciamos no 
dia-a-dia.

Para isso, precisamos valorizar os profissionais da educação, 
dando melhores condições de trabalho, acompanhamento, e valori-
zação como profissional e formador de todas as profissões, para só 
assim, mudar essa realidade, que há tantos anos é a mesma e nos 
aproximar dos nossos ideais.
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VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA: ALGUMAS REFLEXÕES

Ao termino dos estágios os graduandos, futuro professores tem 
a oportunidade de relatar suas experiências em sala de aula, alguns ini-
ciantes outros mais experientes, entretanto passamos pelos mesmos 
problemas, alguns no estágio de observação, outros no de regência.

Durante os relatos e discussões os problemas enfrentados 
vão se assemelhando, a falta de condições de trabalho, professores 
desmotivados que nos desmotiva, rebaixando a profissão, a falta de 
compromisso dos professores, resultado dos desgastes do tempo de 
trabalho, jornadas árduas e estressantes.

Fica evidente na fala dos discentes após o posicionamento 
de todos que a universidade não dar suporte ou preparo para esses 
alunos enfrentarem uma sala de aula, onde a teoria é contraditória a 
realidade que os professores enfrentam principalmente nas periferias 
das grandes cidades, alegando, que essa formação teórica precisa 
ser completada com mais atividades práticas no espaço escolar, isto 
é, proporcionar aos estudantes das licenciaturas mais experiências. 
Para que o futuro docente se familiarize com seu ambiente e assimila 
progressivamente os saberes necessários à realização de suas tarefas 
como futuro professor (TARDIF; RAYMUND, 2000).

Os discentes inexperientes não encontram um suporte técnico 
como nas universidades, se deparam com o desinteresse dos estudan-
tes em aprender, diferente das universidades onde todos estão ali por 
vontade própria. Se encontraram na maioria das vezes em condições 
precárias para dar uma aula digna, realidades que muitas vezes não 
são ensinadas nas Instituições de Ensino Superior.

Todavia, mesmo com todas as problemáticas encontradas no 
percurso de formação de professores, são dificuldades como qualquer 
outra carreira profissional, entretanto, os discentes e futuros profes-
sores se sobressaíram profissionalmente, afinal não existe um modelo 
ou forma para criar professores, cada um vai se formando por suas 
próprias praticas no cotidiano de sua trajetória como docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado é o momento de transição entre o 
docente em formação e o profissional da educação. Neste sentido, é 
indispensável para o componente curricular do curso de Licenciatura, 
uma vez que o graduando necessita se preparar para identificar e in-
terpretar problemas e propor soluções que enfrentará no cotidiano da 
profissão, além de ser o momento do graduando em descobrir todas 
suas potencialidades e a de traçar metas a serem alcançadas em prol 
da aprendizagem do aluno. E que a teoria e a pratica precisam estar 
atreladas nesse processo de formação para gerar futuras habilidades e 
competência para o bom professor.

Diante de todo o contexto que permeia a atuação profissional 
do docente, identifiquei mediante esta vivência na escola a impor-
tância do constante aprimoramento dos conhecimentos da área, das 
necessidades sociais, da investigação da própria prática e a busca de 
temas atuais e que a formação de professores precisa ser continua e 
que a melhor escola para se formar professores é a sala de aula.
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TESSITURAS DO FAZER PEDAGÓGICO: 
CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO ENQUANTO 

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA DOCENTE

Adriely Garcia Cruz
Pedro Paulo Souza Rios

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivos analisar as contribuições do estágio, 
enquanto primeira experiência docente; ao tempo em que busca refletir 
acerca dos desafios encontrados pelos/as discentes durante o período de 
regência em estágio docente obrigatório. Como metodologia as narrativas 
autobiográficas possibilitaram a melhor concretização desse estudo, por se 
referir a uma perspectiva metodológica que prioriza a experiência vivencial, 
a partir de critérios científicos pautados na pesquisa qualitativa. Partindo do 
pressuposto da importância de narrar as experiências, principalmente os 
desafios encontrados no estágio do Ensino Fundamental I, à inquietação que 
emergiu foi entrecruzar as experiências formativas de estágio vivenciadas 
por mim com a de cinco colegas que traçaram o mesmo percurso formativo 
acadêmico. As narrativas foram escolhidas como instrumento de coleta de 
dados, por acreditar que através das mesmas os sujeitos da pesquisa pode-
riam ter maior facilidade e liberdade de expor suas opiniões em relação à te-
mática abordada. O resultado foi bastante satisfatório, sendo as experiências 
compartilhadas material riquíssimo de discussão, reflexão e afirmação do 
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estágio enquanto momento único e indispensável na formação de qualquer 
profissional, especialmente dos/as pedagogos/as.
Palavras-chave: Estágio. Experiência Docente. Fazer Pedagógico.

INTRODUÇÃO

O estágio se constitui como momento ímpar, um divisor de 
águas na vida de qualquer estudante de Pedagogia, ou de qualquer 
outro curso de formação superior, sendo ele de licenciatura ou não. 
Apresentando grande importância para o currículo de formação do-
cente (SILVA; GASPAR, 2018). É o momento de estabelecer conexão 
entre a teoria e a prática, como também momento do/a futuro/a 
professor/a se aproximar da área do conhecimento e enxergar a partir 
de outra ótica o ambiente escolar.

A teoria aprendida ao longo da formação acadêmica permite 
o/a discente compreender de maneira mais nítida as situações e con-
flitos que se tornam comuns durante a regência. E cada vez mais, a 
teoria precisa ser associada à prática. É muito comum ouvir dizer que 
“na prática a teoria é outra” (PIMENTA, 2006, p. 52). É natural que isso 
aconteça, já que muitas vezes o que se busca nos cursos de formação 
docente são fórmulas de como ser professor/a. Contudo, o que se tem 
visto é o esforço constante para manter a aproximação entre as teorias 
basilares da educação e o fazer prático a partir das distintas realidades, 
possibilitando melhor compreensão acerca do fazer docente.

De acordo com Pimenta e Lima (2012, p. 44), o estágio é o mo-
mento de “compreender a complexidade das práticas educacionais e 
das ações aí [na escola] praticadas por seus profissionais como alterna-
tiva no preparo para sua inserção profissional”. A realidade existente na 
escola não é fácil, o ensino não se dá inteiramente de forma tranquila 
e satisfatória, por isso há uma complexidade no processo de ensino e 
aprendizagem que os/as estagiários/as vivenciam e ao mesmo tempo 
se preparam para quando forem exercer a função.
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É no estágio que o/a discente aprende sobre seu ofício e conse-
quentemente se constrói professor/a (SILVA; GASPAR, 2018). Todavia, é 
um período muito curto, para adquirir considerável conhecimento ou 
bagagem necessária para colocar em prática em sala de aula. A apren-
dizagem de uma carreira profissional é um processo que precisa ser 
construído diariamente nos prazeres e desprazeres da atuação na área.

É muito recorrente a imitação dos modelos de ensino, ou seja, 
toda a didática utilizada por professores/as há décadas ainda continua 
sendo utilizada pelos/as novos/as professores/as. A maneira como a 
sala está organizada é outra, os/as educandos/as são outros/as, as 
crianças e os/as adolescentes estão cada vez mais informados/as sobre 
o mundo todo, com essas informações literalmente nas mãos, por isso 
é preciso criar novas formas de ensinar.

Uma didática própria e eficaz, que não abandone por inteiro 
ou se desfaça da forma tradicional de ensino, porque ela também é 
importante e eficaz em algumas circunstâncias, porém é necessário 
unir aquilo que ainda dá certo, com a inovação de algo do momento 
que pode contribuir melhor nesse processo de formação.

Realizar os estágios obrigatórios numa escola pública, sobretu-
do, na escola em que estudei o Ensino Fundamental I e II, está envolta 
de sentidos e significados especiais, por dois motivos distintos e entre-
laçados entre si de alguma maneira: o primeiro se refere à sensação de 
sentir-se em casa e, portanto, de pertencimento. De acordo com Hall 
(2011), tal sensação está pautada nos aspectos associados à constru-
ção da identidade dos sujeitos.

A segunda motivação está relacionada ao exercício docente 
propriamente dito, compreendendo o estágio enquanto período de 
vivência da docência entre o saber teórico e o fazer prático. Rios, 
Almeida e Vieira (2020, p. 268) compreendem que “a formação inicial 
deve ser pautada pela investigação da realidade, mediante processos 
de reflexão a partir dessa realidade”. Esse contato mais próximo com 
os/as alunos/as, possibilitado a partir do estágio permite estabelecer 
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relações que vão além dos muros escolares, uma vez que o/a pro-
fessor/a sendo estagiário/a, ou não, passa a fazer parte da vida do/a 
aluno/a dentro e fora da escola.

Embora os estágios apresentem desafios a serem assumidos 
e superados, principalmente quando tais experiências se configuram 
como sendo o primeiro contato com a docência, esse estudo dará 
ênfase apenas para o estágio realizado na Educação Básica nos anos 
iniciais. Dessa maneira, a escrita produzida tem por objetivos: Analisar 
as contribuições do estágio, enquanto primeira experiência docente, 
na formação em pedagogia; ao tempo em que busca refletir acerca 
dos desafios encontrados pelos/as discentes durante o período de 
regência em estágio docente obrigatório.

O desejo de pesquisar e escrever sobre essa temática vem 
justamente da experiência vivida nos estágios durante o curso. Para, 
além disso, é interessante pensar que no futuro os cursos de licen-
ciatura continuarão a existir e, muitas pessoas passarão pela mesma 
experiência, o que implica dizer, que esse é um tipo de pesquisa que 
pode contribuir com outros estudos e, que precisarão ser atualizados 
com o passar dos anos.

Para a academia, que forma profissionais para atuarem por um 
longo período nas escolas, e espaços de educação formal ou não, é 
importante discutir sobre os desafios que estagiários/as encontram ao 
se depararem com a regência. Pois, se a teoria é refletida e problemati-
zada nos cursos de formação e os/as discentes continuam encontrando 
dificuldades ao colocá-la em prática, significa dizer que algo precisa ser 
investigado, ou seja, a temática sem dúvida apresenta pertinência para 
a academia, espaço formador de opiniões, mentes críticas e, sobretu-
do, de profissionais que estarão engajados na sociedade atual e futura.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Todas as situações vivenciadas, especificamente no tocante a 
formação a partir da prática no período de estágio, devem ser tradu-
zidas em aprendizagens experienciais e teóricas. Devemos considerar 
que no estágio há sempre algum aprendizado adquirido que se for 
contado e documentado pode agregar conhecimento e reflexões 
para outras pessoas. Pensando nisso não foi difícil identificar que a 
metodologia que melhor possibilitaria a concretização desse trabalho 
seria as narrativas autobiográficas, por se referir a uma perspectiva 
metodológica que prioriza a experiência vivencial, a partir de critérios 
científicos pautados na pesquisa qualitativa (RIOS; DIAS, 2019).

Partindo do pressuposto da importância de narrar as experi-
ências, principalmente os desafios encontrados no estágio do Ensino 
Fundamental I, por considerá-las parte do processo de formação 
docente, a inquietação que emergiu foi entrecruzar minhas experiên-
cias formativas de estágio com a de colegas que traçaram o mesmo 
percurso formativo acadêmico, procurando identificar as similaridades 
e os distanciamentos, levando em consideração as especificidades de 
tempo e espaço.

De acordo com Souza (2007, p. 66), “Narrar é enunciar uma 
experiência particular refletida sobre a qual construímos um sentido 
e damos um significado”. É interessante porque narrando experiências 
particulares, o que trouxe inquietação e ao mesmo tempo o questiona-
mento sobre os sentidos das aprendizagens e das trajetórias pessoais 
e profissionais, o sujeito desempenha papel de destaque, atribuindo 
diferentes graus de importância ao que foi vivenciado.

A metodologia escolhida tem sua eficácia na possibilidade do/a 
entrevistado/a narrar sua própria história e refletir sobre ela. Souza 
(2007, p. 69), afirma que “Através da abordagem biográfica o sujeito 
produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, reve-
lando-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências 
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e dos saberes”. Trazendo sentimentos, memórias e, sobretudo, emba-
samento teórico que faz parte do discurso do/a entrevistado/a, como 
também do/a investigador/a na interpretação desse discurso.

Dessa forma, as narrativas foram escolhidas como instrumento 
de coleta de dados, por acreditar que através das mesmas os sujeitos 
da pesquisa poderiam ter maior facilidade e liberdade de expor suas 
opiniões em relação à temática abordada. Pelo fato de a construção 
desse trabalho ter se dado no período de isolamento social da pan-
demia do coronavírus todo o contato com os/as entrevistados/as 
aconteceu pelo WhatsApp no período de março a junho de 2020.

No primeiro momento foi realizado o convite para participação 
na pesquisa. Estabelecemos como critério para fazer parte desse es-
tudo o fato de que o primeiro contato dos/as colaboradores/as com a 
docência deveria ter sido no período do estágio e serem oriundos do 
curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus VII, da Universidade 
do Estado da Bahia.

A pesquisa contou com a colaboração de cinco estudantes ou 
profissionais da pedagogia, sendo três mulheres e dois homens. Bus-
camos ainda privilegiar experiências de distintas realidades educativas 
onde os estágios aconteceram, optando por narrativas de diferentes 
escolas e municípios, do Território de Identidade do Piemonte Norte 
do Itapicuru, onde o campus universitário está localizado.

Após terem aceitado participar do estudo, encaminhamos o 
Termo de Livre Consentimento – TLC via e-mail, para que assinassem 
e devolvessem. O contato seguinte, via WhatsApp, tratou das informa-
ções gerais acerca das questões que nortearam a pesquisa, solicitando 
que os/as participantes discorressem acerca de suas experiências de 
formação em estágio nos Anos Iniciais da Educação Básica. A ideia era 
que eles/as narrassem sobre os desafios, perspectivas, avanços, sus-
citando quais os sentidos e significados do estágio enquanto primeira 
experiência com a docência.
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DISCUSSÃO E RESULTADO

Além da obrigatoriedade presente na legislação que originou 
a prática de estágio, diversos/as autores/as enfatizam a importância 
e as significativas contribuições dessa etapa no processo de formação 
profissional (PIMENTA, 2006; ZABALZA, 2014).

O estágio além de ser o primeiro contato com a profissão a 
ser assumida, deve ser considerado enquanto período de reinvenção, 
o que pressupõe fazer emergir algumas inquietações. A saber, como 
relembrar ou estudar os conteúdos, planejar as aulas, buscar ativi-
dades manuscritas, do livro ou impressas que possibilitem o melhor 
aprendizado das crianças; a postura dentro e fora da sala de aula e da 
escola, a forma de acolher os/as educandos/as; compreender as atitu-
des, reações e comportamentos individuais ou coletivos; perceber as 
dificuldades existentes na execução de atividades; a didática adequada 
para o processo de ensino aprendizagem; o conteúdo que houve maior 
envolvimento dos/as educandos/as na aula ou na realização de ativi-
dades; o comportamento no recreio; as características, traços ou indi-
vidualidades de cada criança. Todas são inquietações que permeiam o 
fazer pedagógico. De acordo com Pimenta (2006), é necessário termos 
um olhar atento, crítico e reflexivo, procurando compreender porque 
tais questões nos inquietam.

Rios, Almeida e Vieira (2020) ressaltam que o estágio além de 
ser um momento singular de contato direto com o campo de atuação 
do/a profissional da educação, é também um tempo de aprendizado 
pessoal, de identificação ou não com a profissão escolhida, de supe-
ração e de vivência de inúmeros sentimentos, tanto de ordem prática, 
quanto de ordem subjetiva. Em sua narrativa sobre o estágio, Nasci-
mento (2020) relata que o estágio:
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É uma caminhada na formação, é aquele momento de 
aprendizagem, de identificar e de saber se realmente é 
o que você quer, ou não. Assim, falar em estágio [...] foi 
um momento mesmo de angústia, de superação e de 
medo. A minha caminhada foi marcada realmente por 
esses desafios. 

A partir do fragmento acima é possível dizer que os desafios en-
contrados não são poucos, inclusive porque foi no estágio o primeiro 
contato com a docência, o que implica dizer que enquanto profissionais 
da educação deveríamos manter contatos mais frequentes a realidade 
na qual a escola está inserida. Nascimento (2020), relatou que por 
ser a primeira experiência com a docência muitas vezes vamos para 
a sala de aula com muita insegurança “sem saber o que pode ou não 
acontecer, o que pode ou não fazer”. Tal constatação nos faz pensar na 
necessidade de um tempo maior durante o período de observação e 
em diferentes instituições de ensino, onde o/a docente em formação 
pudesse conhecer diferentes contextos escolares e práticas pedagógi-
cas em permanente diálogo com as bases teóricas da educação, num 
processo de maturação da profissional para só então iniciar o estágio 
propriamente dito, por entendermos que a formação inicial dos/as 
professores/as não deve ser um processo alheio ao contexto escolar.

“O ESTÁGIO EM SI É UM DESAFIO”: REFLEXÕES SOBRE O 
ESTÁGIO DOCENTE

O percurso formativo é inevitavelmente marcado pelo estágio 
curricular obrigatório, período de grande importância na vida acadê-
mica do/a pedagogo/a em formação, pois é o processo que permite 
aplicar a teoria problematizada na academia, dentro da sala de aula e 
compreender como essas teorias contribuem no exercício da profissão 
(SCALABRIN; MOLINARI, 2013). Contudo, é pertinente ressaltar que 
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quando estamos em ação, ou seja, quando depende de nós, enquanto 
estagiários/as, assumir a regência nos damos conta de que essa não 
é uma tarefa simples de ser desenvolvida. Ao descrever os desafios 
enfrentados durante o estágio, Monteiro (2020) salienta que:

Assumir a sala de aula sozinha, tendo que preparar além 
das atividades do meu projeto [...], preparar também 
as atividades do plano de curso da escola visto que 
fiquei sozinha assumindo a sala de aula, sem a ajuda da 
regente, foi um desafio para mim bastante dificultoso. 
Outro desafio bastante significativo foi fazer com que a 
turma total interagisse com as aulas e com as atividades, 
visto que alguns dos alunos nem sequer queriam copiar 
as atividades. 

Assumir uma sala de aula sem ter a menor experiência, con-
forme já dissemos, não é tarefa fácil. Precisamos elencar uma lista de 
tarefas e funções a serem executadas como: preparar aulas, controle 
de turma, pensar a didática a ser desenvolvida, mas que na prática aca-
ba tendo que ser alterada. A narrativa de Monteiro (2020) sinaliza que 
as questões inerentes ao fazer pedagógico, propriamente dito, exigem 
um olhar atento, tanto no que se refere ao momento de planejamento, 
quanto a sua execução.

Para vencer esses desafios e conseguir trabalhar de acordo com 
o que foi planejado, entendemos que definir a didática levando em 
consideração os conteúdos a serem trabalhados, a turma, as condições 
do tempo-espaço oferecidos pela instituição de ensino são imprescin-
díveis. Dessa forma, sair da zona de conforto e percorrer um caminho 
desconhecido se apresenta como um desafio. Porém, é necessário, 
uma vez que futuramente vivenciaremos todas essas situações não 
como pedagogos/as em formação, mas como pedagogos/as forma-
dos/as, professores/as regentes de fato (SCALABRIN; MOLINARI, 2013, 
p. 7). As autoras reforçam ainda sobre a importância do estágio para a 
formação profissional:
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Assim, a experiência do estágio representa um impor-
tante aspecto na formação do futuro docente, mesmo 
com todas as dificuldades que possam encontrar 
durante o estágio, são dificuldades normais no seu 
futuro profissional, onde apenas com mais experiência 
consegue administrar melhor esta situação. O estágio é 
um momento de aprendizagem, abrangendo observa-
ção, problematização e reflexão a respeito do exercício 
docente (SCALABRIN; MOLINARI, 2013, p. 7).

O estágio nos prepara então para a profissão, vivenciando-a de 
forma verdadeira, com educandos/as com necessidades especiais e 
educandos/as sem necessidades especiais, com crianças que chegam 
arrumadas e alimentadas e crianças que chegam com fome e sem ao 
menos um banho, com pais e mães que levam os/as filhos na escola e 
cobram o ensino do/a professor/a e com pais e mães que nem sequer 
olham os cadernos dos/as filhos/; com uma coordenação e direção que 
exige do professor/a rendimento profissional e rendimento no nível de 
aprendizagem dos/as educandos/as e com coordenações que não es-
tão nem aí para a educação. Associar teoria e prática, principalmente 
se o primeiro contato com uma sala de aula for a partir do estágio, tem 
sido um dos grandes desafios a serem rompidos pelos/as estudantes 
de licenciaturas. Nessa perspectiva, Gama (2020) relata que:

O estágio em si já é um desafio. [...]. Eu gostaria de frisar 
[...] sobre a questão da inclusão, onde na turma a qual 
estagiei tinha um aluno autista. Nossa! Não foi fácil. Para 
conseguir lidar com ele foi muito difícil. Mas, depois 
consegui um método, que era incluir ele junto com os 
demais e ele se desenvolveu muito bem. Foi muito desa-
fiador a princípio, mas consegui bons resultados no final. 

Buscando compreender melhor o estágio supervisionado po-
demos dizer que esse é um período que pode ser considerado como 
uma caixa de surpresas, ainda que para executá-lo tenhamos partido 
do princípio primordial do fazer pedagógico que é o planejamento. 
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Nesse contexto de aprendizagens, pesquisa, problematização dos 
saberes, troca de experiências e formação contínua, nos deparamos 
com inúmeras inquietações e dilemas, um deles é pensar à docência 
na perspectiva da Educação Inclusiva.

Em sua narrativa Gama (2020) evidencia que um dos desafios 
enfrentados por ela durante o estágio foi lidar com uma criança autista. 
No momento em que ela foi incluída com os/as demais ela percebeu 
que foi possível desenvolver bem o trabalho de ensino e consequen-
temente bons resultados foram adquiridos. De acordo com Mantoan 
(2003, p. 33), “incluir é não deixar ninguém de fora da escola comum, 
ou seja, ensinar a todas as crianças indistintamente”. Para incluir a 
criança autista o esforço, dedicação e compromisso foram exigidos no 
exercício docente, sendo essa uma ação necessária, uma vez que todas 
as crianças têm direito de estarem matriculadas na rede regular de 
ensino, seja pública ou privada.

O processo de inclusão é indispensável, pois é através dele que 
o exercício da cidadania é promovido. Porém, só incluir não basta. É ne-
cessário acolher todo/a e qualquer educando/a com suas necessidades 
educacionais especiais e criar oportunidades para o desenvolvimento 
de todos/as, respeitando suas necessidades individuais (MEDEIROS, 
2009). Nessa mesma perspectiva a narrativa de Silva (2020) também 
evidenciou que a Educação Inclusiva se apresenta enquanto desafio a 
ser superado na execução do estágio:

[...]. Me preocupava muito como que eu ia levar práticas 
inclusivas para meu estágio. Isso foi um desafio, até 
porque foi a segunda vez que me deparei com crianças 
especiais dentro da sala de aula. Eu elaborei planos de 
aula com conteúdos realmente inclusivos para que todos 
pudessem participar, esse foi um desafio muito grande, 
fazer com que os alunos considerados “normais” acei-
tassem os outros dentro daquele ambiente para que o 
processo de ensino e aprendizagem fizesse sentido. 
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O fragmento suscita a preocupação de Silva (2020) em como 
lidar com crianças com necessidades educacionais especiais, como 
incluí-las no processo ensino-aprendizagem, desenvolver atividades 
pedagógicas inclusivas assegurando a construção do conhecimento 
em regime de colaboração entre as crianças com alguma necessidade 
educacional especializada e, as que não apresentavam tal necessidade.

Cunha (2015, p. 71), ressalta que: “defender a inclusão escolar 
é necessário para que seja dada a oportunidade a todos os alunos de 
estarem na escola e, juntos, aprenderem o respeito às diferenças”. A pre-
ocupação demostrada por Silva (2020) em levar práticas inclusivas para 
sala de aula, criando mecanismos de desenvolvê-las com educandos/as 
com e sem necessidades educacionais especiais durante o estágio, faz 
toda diferença no processo de inclusão. Pois, fechar os olhos para tal 
situação, ou simplesmente efetuar a matrícula sem que as práticas in-
clusivas sejam efetivamente um compromisso da escola e do/a docente, 
não faria o menor sentido no processo de ensino-aprendizagem.

A partir das narrativas de Gama (2020) e Silva (2020) fica 
perceptível que o desafio de lidar com educando/a com atendimento 
educacional especializado é muitas vezes apresentado ainda no perí-
odo do estágio. É pertinente ressaltar que durante o estágio também 
tive a experiência de trabalhar com crianças que tinham necessidades 
educacionais especializadas e que foi um desafio diário.

Considerando minhas vivências com Educação Inclusiva durante 
o estágio e os fragmentos narrativos problematizados acima, é possível 
inferir que a inclusão não é uma tarefa simples do ponto de vista de 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, a partir da realidade das 
escolas públicas. Contudo, do ponto de vista das crianças a deficiência 
era o que menos importava, sendo notório o desejo em querer ajudar 
na realização das atividades.

É importante destacar que ao longo do curso de licenciatura 
a matriz curricular oferece apenas dois componentes relacionados à 
inclusão escolar, sendo: Educação Inclusiva, com carga horária de 45h, 
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apenas teórico e; Educação Especial com Ênfase em Libras, também de 
45h, com algumas aulas on-line, ou seja, as questões relacionadas à 
Educação Inclusiva ainda são pouco abordadas nos cursos de formação 
docente. Tendo em vista esses pressupostos podemos dizer que se o 
estagiário/a não estiver atento e sensível a estas diversidades de in-
formação poderá perder a oportunidade de aprender um pouco mais 
sobre esse processo tão dinâmico que é a educação.

“QUANDO FUI PARA O ESTÁGIO ME ENCANTEI COM A 
EDUCAÇÃO, NÃO SÓ COM A PRÁTICA, COMO TAMBÉM 
COM A TEORIA”: ESTÁGIO EXPERIÊNCIA QUE ENCANTA

Ao iniciar uma licenciatura, muitas vezes nos deparamos com 
a sensação de insegurança e o sentimento de que não conseguiremos 
desenvolver um trabalho que corresponda com nossas expectativas. 
Mesmo sendo um momento marcado pela superação de desafios, o 
estágio se configura enquanto espaço de descobertas e de encantos, 
seja na vivência da rotina diária de ensino, no contato com as crianças, 
ou simplesmente nos momentos dedicados ao planejamento das ati-
vidades a serem desenvolvidas. No ato de assumirmos o compromisso 
da docência já habita o encantamento com a educação. O estágio se 
constitui, portanto, como esse momento importante da formação, que 
nos instiga a sintetizar conteúdos, componentes, teorias e experiên-
cias, refletindo e agindo a partir desses fatores e consequentemente 
refletindo essa ação (PIMENTA, 2006). Compreendendo a importância 
que o estágio tem para a formação docente Gama (2020) em sua nar-
rativa o caracteriza como “momento enriquecedor”:

O estágio é visto geralmente como componente prático 
na formação de diversos profissionais. Então foi muito 
importante para mim, pois assim como transmiti conhe-
cimento, adquiri também. O estágio foi o lugar onde tive 
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o primeiro contato com a profissão a qual iria me tornar. 
Dessa forma, posso concluir que a vivência na sala de 
aula, ou seja, o momento do estágio, além de ter sido 
um desafio, foi um momento enriquecedor. 

O estágio é, portanto, o momento de aprender, tão quanto ensi-
nar, pois em poucas semanas o/a estagiário/a ao deixar a escola não terá 
outra oportunidade de voltar àquela instituição na mesma condição, ou 
seja, cada dia ou situação que ele/a vivencia é literalmente uma escola 
que lhe formará na área. Assim, “Considerar o estágio como campo de 
conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que su-
pere sua tradicional redução à atividade prática instrumental” (PIMEN-
TA; LIMA, 2012, p. 29). Para além do conhecimento o estágio também 
nos deixa marcas, conforme nos relatou Nascimento (2020):

[...] como essa primeira experiência tem um significado, 
uma marca que levarei para sempre, [...]. Foi no estágio 
que me encontrei, foi no estágio que eu realmente con-
firmei o que queria. Foi uma afirmação que quero atuar 
na educação, quero atuar como pedagoga. Sim, porque 
até então eu estava um pouco perdida, e quando fui 
para o estágio me encantei com a educação, não só com 
a prática, como também com a teoria [...]. 

Foi na execução do estágio que Nascimento se encantou com a 
educação. Essa afirmação nos leva a pensar que o estágio se apresenta 
enquanto tempo-espaço para o processo de identificação profissio-
nal. Acreditamos que prática docente, durante o estágio se constitui 
enquanto momento singular na construção da identidade do/a profis-
sional da educação, já que para o/a docente em formação, o estágio 
se configura enquanto oportunidade para associar o conhecimento 
científico com sua realidade e a rotina da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou o estágio como momento 
único e indispensável na formação de qualquer profissional, especial-
mente de pedagogos/as. Pois foi a partir dele que apontamos avanços 
e desafios encontrados pelos/as discentes durante o período de regên-
cia, ou seja, as contribuições que o estágio como primeira experiência 
docente proporcionou para mim e para meus/as colaboradores/as 
(entrevistados/as).

Em todas as falas esteve presente o desejo de associar teoria 
e prática, conforme problematizamos durante o curso. É importante 
destacar que algo muito comum entre nós foi à vontade de ensinar 
conteúdos para os/as educandos/as e perceber o avanço no nível de 
aprendizagem deles/as. Para, além disso, construímos nossa identida-
de, enquanto professores/as superando medos, desafios e obstáculos 
existentes na área.

A conclusão parcial do presente estudo, indica que chegamos 
ao final de um caminho percorrido ao longo de uma trajetória de 
formação, que na verdade se constitui como percurso de um caminho 
ainda maior que precisamos percorrer, ou seja, a docência propria-
mente dita, sem ensaios e sem experimentos.

Nessa perspectiva, o fazer pedagógico tem o estágio obriga-
tório como período que instiga, desafia e motiva o/a pedagogo/a em 
formação associar teoria e prática, desenvolver sua própria didática, 
criar formas e maneiras de ensinar levando em consideração o con-
texto em que o/a educando e a escola estão inseridos. Muito mais que 
isso, o estágio constrói professores/as para valorizarem a categoria e a 
educação de qualidade no país.
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PARTE X

FORMAÇÃO, ALFABETIZAÇÃO 
E LETRAMENTO



ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:  
UMA QUESTÃO DE GESTÃO 
DEMOCRÁTICA ESCOLAR

Ilana Silva da Silva
Fernanda Freitas de Alcântara 

Ana Paula Gama dos Santos

RESUMO
A pesquisa intitulada “Alfabetização e letramento: uma questão de gestão 
democrática escolar” tem por objetivo provocar reflexão no leitor acerca 
da influência da gestão escolar democrática no processo de alfabetização 
e letramento. Desta forma, tanto a gestão escolar na prática democrática, 
quanto a alfabetização para a visão do letramento vem conquistando novos 
espaços, pois estudos revelam descobertas e benefícios para a formação 
integral do indivíduo fazendo uso deste método como forma de aprendiza-
gem. Este trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica e estado da arte, com 
abordagem qualitativa, envolvendo mapeamento de trabalhos científicos 
para o aprimoramento da investigação. As problemáticas que subsidiaram 
a pesquisa em questão, são: quais os periódicos científicos que possuem 
trabalhos sobre a relação alfabetização, letramento e gestão escolar? Os 
estudos encontrados discutem o processo de alfabetização junto a gestão 
democrática escolar? Uma boa gestão escolar pode melhorar o processo de 
alfabetização? Evidenciou-se que há uma preocupação com a alfabetização 
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e ao tratar deste processo, não se salienta o termo letramento, mas indicam 
argumentos e caminhos por trás das abordagens colocadas pelos autores. 
Assim, novas constatações apontam para uma gestão escolar democrática 
– capaz de liderar seu grupo para formações docentes do presente e olhar 
os anseios de todos envolvidos nesse processo que está presente nos três 
primeiros anos do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Gestão Democrática.

INTRODUÇÃO

O preocupante quadro de alunos analfabetos em relação às 
dificuldades de leitura e até mesmo em seu engajamento social tem 
sido notável nas escolas. Também se observa que são unânimes as 
pesquisas que envolvem a alfabetização à equipe gestora da escola. 
E deste modo, a problemática cerca a instituição como todo, equipe 
gestora, professores e alunos. As inquietações estão baseadas nos 
questionamentos: Quais os periódicos científicos que possuem tra-
balhos sobre a relação alfabetização, letramento e gestão escolar? 
Os estudos encontrados discutem o processo de alfabetização junto 
à gestão democrática escolar? Uma boa gestão escolar pode melhorar 
o processo de alfabetização? Pesquisas e abordagens evidenciam a 
compreensão do processo de alfabetização, assim como a trajetória 
histórica para indicadores do hoje. Os estudos sempre denotam mu-
danças em teorias, metodologias e formações docentes para suprir o 
índice de analfabetos, dado que ainda é recente.

No entanto, é importante compreendermos que alfabetização 
e letramento são dois termos distintos, porém, indissociáveis, inse-
paráveis e simultâneas. Logo, a confusão que muitas pessoas fazem 
destes termos pode gerar equívocos em seu uso teórico e prático, 
promovendo à perda da essência destas (SOARES, 2003). Assim como 
os processos de alfabetização e letramento vêm sofrendo mudanças, 
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a gestão escolar democrática também carrega demandas, culminando 
novos desafios.

Portanto, a gestão democrática é uma das temáticas que vem 
ganhando espaço em argumentações de gestores. Sua fundamentação 
carrega a prática inovadora, não mais uma visão autoritária, e sim de 
participação dos envolvidos; usado para subsidiar projetos, formações 
ou questões que envolvem o ensino e a aprendizagem, ou seja, inten-
ções que favorecem a educação de qualidade.

Neste contexto, surge à necessidade de preocupar-se com a 
formação de profissionais para atuar nesta área, objetivando a escola 
como espaço de ensino e aprendizagem que respeite o aluno, as dife-
rentes visões e a participação de todos para a construção do currículo 
escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP) adequado à realidade 
local. Nessa mesma linha de raciocínio, a gestão escolar tem função 
primordial com a educação, pois esta trata dos aspectos políticos, 
pedagógicos, administrativos e financeiros.

Deste modo, o estudo terá por objetivo provocar reflexão no 
leitor acerca da influência da gestão escolar democrática nos proces-
sos de alfabetização e letramento, bem como evidenciar contribuições 
sobre estes processos.

OBJETIVOS

GERAL

• Provocar reflexão no leitor acerca da influência da gestão 
escolar democrática no processo de alfabetização e letra-
mento, bem como a importância da sua solidificação para 
uma prática significativa.
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ESPECÍFICOS

• Realizar pesquisas bibliográficas referentes a gestão escolar 
e os processos (alfabetização e letramento);

• Verificar periódicos que envolvem o tema estudado;
• Analisar a relação dos temas nas pesquisas encontradas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo do “estado da 
arte” com uma abordagem qualitativa e analítica descritiva. A pesquisa 
em questão “é desenvolvida a partir de material já elaborado, consti-
tuído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50).

No que diz respeito à abordagem qualitativa, “é uma modalida-
de de pesquisa voltada para o entendimento de fenômenos humanos 
cujo objetivo é obter uma visão detalhada desses fenômenos” (KNE-
CHTEL, 2014, p. 97). Diante disso, verificou-se a relação entre gestão 
escolar democrática e os processos de alfabetização e letramento.

Nesse sentido, o processo metodológico está pautado em revisão 
bibliográfica e documental, bem como capturas de pesquisas consolida-
das em uma base de dados. As orientações propostas por Romanowski 
(2002, p. 15-16) sobre “Estado da Arte” nortearam os procedimentos 
e/ou técnicas para este trabalho. As etapas foram: definir os relatores; 
localizar o repositório de pesquisas; estabelecer critérios para seleção; 
elaborar sínteses de leitura preliminar; preparar resumos sistemáticos 
dos estudos; e conclusões para a produção dos resultados.

A pesquisa foi construída por outros estudos realizados an-
teriormente com relações à temática aqui abordada. Deste modo, 
construiu-se primeiramente a base de dados composta por artigos 
encontrados no software Publish or Perich com a utilização dos descri-
tores “alfabetização” AND “gestão” AND “escolar” (figura 1).
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Figura 1 – Busca de Artigos no Publish or Perich.
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Os descritores que foram utilizados para a busca de artigos no 
software Publish or Perish, estão elencados no quadro 1 abaixo:

PU
BL

IS
H 

O
R 

PE
RI

CH

DESCRITORES DE BUSCA QUANTIDADE

“alfabetização” AND “letramento” AND “gestão” AND “escolar” 3

“alfabetização” AND “letramento” AND “gestão” 4

“letramento” AND “gestão” AND “escolar” 4

“alfabetização” AND “gestão” AND “escola” 7

“alfabetização” AND “gestão” AND “escolar” 19

Quadro 1 – Descritores da Pesquisa.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Nessa perspectiva, foram utilizados os descritores com maior 
número de arquivos buscados, condizentes aos 19 itens indexados 
pelo Google Acadêmico (quadro 1). Ademais, os arquivos passaram 
por critérios de inclusão e exclusão, em concordância ao objetivo geral 
da pesquisa. Foram excluídos: artigos que apresentavam apenas o 
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resumo do trabalho, documentos com 2 laudas, relatórios e projetos; 
e incluídos: estudos científicos que exibem semelhança com título e 
objetivo desta pesquisa. Em vista disso, obtivemos 10 pesquisas cien-
tíficas, distribuídas em 4 artigos, 5 monografias e 1 dissertação. Nesse 
viés, o estado da arte “não se restringe a identificar a produção, mas 
analisá-la, categorizá-la e revelar múltiplos enfoques e perspectivas” 
(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39).

DISCUSSÃO E RESULTADO

A pesquisa permite analisar os encadeamentos referentes à 
gestão escolar e de que maneira inspira no processo de ensino apren-
dizagem dos alunos que estão em fase de alfabetização. O quadro 1, 
elucida o conjunto de estudos encontrados e suas características, bem 
como a leitura preliminar para conhecimento. Pode-se afirmar que 
estes estão divididos em artigos e monografias, estudos recentes que 
datam de 2016 a 2019.

É notório, que os novos gestores pensem além da alfabetiza-
ção, pois a maioria das temáticas apresentados no término da Pós-
-Graduação remetem melhoria na qualidade do ensino oferecido. “A 
condição de uma gestão escolar de cunho democrático-participativo 
requer competência cognitiva e afetiva, respaldada na internalização 
de valores, hábitos, atitudes e conhecimento” (LÜCK, 2008, p. 37).



ARTIGOS AUTORES ANO REVISTA UNIVERSIDADE

1
Alfabetização na Gestão Democrática 
Escolar: alguns apontamentos

ALVES, Andréia V. V.; 
SOUZA, Alessandra D.

2018
Laplage em 
Revista

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados – UFGD

2
Ensino de Língua Materna: alfabetização e 
letramento na perspectiva da gestão escolar

PARISOTTO, Ana L. V. 2017
Colloquium 
Humanarum

Universidade 
Estadual Paulista – 
Unesp

3
Gestão escolar e educação inclusiva 
na perspectiva do pacto nacional pela 
alfabetização na idade certa

MIRANDA, Amanda D.; 
GRACINO, Eliza R.;
PINHEIRO, Nilcéia A. 
M.; SILVA, Sani C. R.

2019 Atena Editora
Universidade 
Tecnológica 
Federal do Paraná

4
O pacto brasileiro de alfabetização nos 
municípios de Dourados-MS e Uberlândia 
MG: política educacional e gestão escolar

ARANDA, Maria A. M. 2018
Laplage em 
Revista

Universidade 
Federal de
São Carlos

ESTUDOS AUTORES ANO TIPO UNIVERSIDADE

1

Reconfiguração das práticas pedagógicas 
na gestão escolar: um estudo dos efeitos do 
programa alfa e beto de alfabetização em 
escolas públicas estaduais.

LEAL, Andreia T. 2010

Monografia de 
Especialização 
em Gestão 
Educacional

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados e Santa 
Maria – UFSM

2

Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic) – caminhos para uma escola 
alfabetizadora: a importância da gestão 
escolar nesse processo.

LEÓN, Silvana C. V. 2014

Monografia de 
Especialização 
em Gestão 
Educacional

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados e Santa 
Maria – UFSM

3
Gestão Escolar e a formação continuada 
de professores: reflexões acerca do Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

LIMA, Patrícia S. 2013

Monografia de
Especialização 
em Gestão 
Educacional

Universidade 
Federal da
Grande Dourados 
e Santa Maria – 
UFSM

4
Gestão escolar e a formação docente: 
concepções sobre estágios em classes de 
alfabetização.

MILLANI, Silvana M. F. 2008

Monografia de 
Especialização em
Gestão 
Educacional

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados e Santa
Maria – UFSM

5
Alfabetização e a organização do trabalho 
escolar: relações pertinentes a gestão 
educacional.

PEWACZUK, Ana C. H. 2006

Monografia de 
Especialização 
em Gestão 
Educacional

Universidade 
Federal da Grande 
Dourados e Santa 
Maria – UFSM

6
Gestão escolar e alfabetização de crianças na 
escola pública.

SILVA, Rute O. S. 2010
Dissertação de
Mestre em 
Educação

Universidade 
Federal do
Rio Grande do 
Norte

Quadro 2 – Características dos Trabalhos Encontrados no Software Publish or Perich.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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Compreende-se que são diversos os desafios na implementação 
de uma gestão capaz de mobilizar especialistas da educação e forma-
ções continuadas de aprofundamento em discursos metodológicos e 
psicopedagógicos na aquisição da leitura e escrita. Retrata-se o envol-
vimento escolar e familiar para a fomentação além da decodificação e 
codificação do sistema, ou seja, repercussão para o engajamento social 
participativo. Destacam-se os assuntos patentes e acabam por deixar 
a problemática implícita, dificultando a análise, pois, apenas um dos 
artigos definiu a questão do trabalho. Já as monografias apontam suas 
problemáticas voltadas à prática, organização do trabalho pedagógico 
e ações de gestores para o alcance de bons resultados (quadro 3 e 4).

Identifica-se a estrutura do trabalho acadêmico completo quan-
do diz respeito as monografias, entretanto, os artigos exibem algumas 
pendências, dado que certos resultam de um recorte da investigação 
realizada anteriormente. No que tange a metodologia, os trabalhos/
estudos possuem coletividade na relação qualitativa como abordagem 
e de caráter diversos reunidos em uma pesquisa, como: bibliográfico, 
documental, estudo de caso, descritivo, dialético, etnográfico e de 
Campo. Cabem ressaltar, a aplicação de técnicas para a coleta dos 
dados intencionada aos alunos, pais, docentes, coordenadores e di-
reção, inferindo análises precárias, visto que, as etapas da pesquisa se 
encontram em partes indefinidas.
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ARTIGO PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO PROBLEMÁTICA

1
Educação básica; 
Gestão democrática; 
Alfabetização.

Apreender a 
alfabetização no 
contexto da gestão 
democrática escolar.

-

2

Formação 
docente; ensino 
de língua materna; 
alfabetização; 
letramento; gestão 
escolar.

Refletir sobre a 
formação do professor 
dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
para superação do 
fracasso escolar em 
língua materna.

-

3

Educação Inclusiva; 
Gestão Escolar; 
Pacto Nacional Pela 
Alfabetização na 
Idade Certa.

Analisar a 
implementação do 
Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade 
Certa (Pnaic) em dois 
municípios brasileiros 
pontuando expectativas, 
dificuldades e desafios 
colocados pelos sujeitos 
envolvidos no processo 
de implantação e 
implementação do 
mesmo.

Quais são 
as ações 
desenvolvidas e 
as dificuldades 
encontradas 
pela gestão 
escolar para 
implementação 
de uma escola 
inclusiva?

4

Política educacional;
Gestão escolar; 
Alfabetização da 
criança.

Verificar quais são as 
ações desenvolvidas e as 
dificuldades encontradas 
pela gestão escolar para 
implementação de uma 
escola inclusiva.

-

Quadro 3 – Aspectos de Abrangência nos Artigos.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).
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ESTUDO PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO PROBLEMÁTICA

1

Programa alfa 
e beto; Gestão 
democrática; 
Prática 
pedagógica.

Refletir sobre a 
ótica da gestão 
democrática do ensino 
público, o processo 
de aplicabilidade 
do programa alfa e 
beto e os resultados 
alcançados a partir da 
sua implementação na 
rede pública estadual de 
ensino do estado do Rio 
Grande do Sul.

A prática pedagógica 
inserida no contexto 
do programa 
alfa e beto está 
comprometendo 
a autonomia do 
setor escolar e do 
professor e sala de 
aula?

2

Pnaic; 
Alfabetização; 
Coordenação 
pedagógica.

Analisar como os 
professores de uma 
escola municipal de São 
Leopoldo/RS encontra 
apoio pedagógico por 
parte da equipe gestora 
para o trabalho em 
sala de aula a partir 
da nova proposta de 
alfabetização em uma 
escola municipal de São 
Leopoldo/RS.

Como os professores 
que participaram da 
formação do Pnaic 
desde o ano de 
2013 encontraram 
apoio pedagógico 
por parte da equipe 
gestora da escola 
para o trabalho e 
sala de aula a partir 
da nova proposta 
de alfabetização 
em uma escola 
municipal de São 
Leopoldo/RS?

3

Gestão escolar; 
Formação 
continuada; 
Ensino e 
aprendizagem.

Compreender as 
concepções da 
equipe gestora e dos 
professores que formam 
o bloco pedagógico de 
alfabetização quanto 
ao significado e a 
importância do processo 
de formação continuada, 
bem como repercussão 
do Pnaic na prática 
docente.

Qual a compreensão 
da equipe gestora 
e dos professores 
que compõem o 
bloco pedagógico 
da alfabetização 
quanto à formação 
continuada e a 
experiência vivida 
no Pnaic?



724COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

ESTUDO PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO PROBLEMÁTICA

4
Formação 
docente; Estágios; 
Gestão escolar.

Compreender como 
as concepções que 
os gestores escolares 
apresentam sobre 
formação docente 
repercutem na 
organização escolar 
diante da decisão sobre 
abertura de estágios em 
classes de alfabetização.

Que concepções 
professores 
alfabetizadores 
e equipe diretiva 
apresentam 
sobre formação 
docente? Como 
estas concepções 
repercutem na 
gestão escolar no 
que diz respeito ao 
posicionamento
sobre a abertura de 
estágios em classes 
de alfabetização?

5

Alfabetização; 
Fracasso escolar; 
Organização e 
mediação do 
trabalho escolar.

Compreender em que 
medida a forma de 
organização e mediação 
do trabalho escolar, 
envolvendo a leitura 
e a escrita repercute 
no processo de 
alfabetização inicial dos 
alunos.

Como se dá à 
organização do 
trabalho escolar, 
envolvendo 
 a leitura e a escrita 
no processo de 
alfabetização 
inicial? Quais são 
os pressupostos 
teóricos que 
embasam tal 
organização? 
Em que medida 
está organização  
restringe ou 
possibilita o avanço 
no processo de 
construção da lecto-
escrita inicial dos 
alunos?
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ESTUDO PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO PROBLEMÁTICA

6

Gestão Escolar; 
Alfabetização; 
Educação de 
qualidade.

Analisar a gestão 
escolar no contexto da 
Escola Nossa Senhora 
da Guia, cuja crianças, 
segundo indicies oficiais, 
conseguem se alfabetizar 
nos 3 primeiros anos do 
Ensino Fundamental, 
buscando identificar 
e compreender 
ações da gestão que 
favorecem o processo de 
alfabetização.

Considerando 
uma escola onde, 
segundo os índices 
oficiais, as crianças 
conseguem se 
alfabetizar nos 
três primeiros 
anos do Ensino 
Fundamental, que 
ações da gestão 
escolar concorrem 
para favorecer essa 
conquista?

Quadro 4 – Aspectos de Abrangência nos Estudos de Conclusão.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

PANORAMA GERAL DAS PESQUISAS

Na perspectiva apontada pelas investigações, distingue-se 
discursões da área educacional. No que diz respeito ao artigo Ensino 
da Língua Materna: Alfabetização e Letramento na Perspectiva da 
Gestão Escolar destacam-se o seu objetivo de proporcionar uma re-
flexão sobre as práticas pedagógicas e o aprimoramento da gestão e 
docência no envolvimento com a alfabetização e letramento, já que as 
duas funções representam papéis importantes nesse processo. Nesta 
pesquisa, obteve-se um financiamento feito pelo CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), houve uma 
cooperação “de trinta e três gestores escolares e cento e cinquenta 
e oito docentes, de vinte e duas escolas do município de Presidente 
Prudente”. A autora salienta que, na língua materna, poderá ser rele-
vante o aspecto da inovação, pois haverá a diminuição dos modelos 
ultrapassados de alfabetização e letramento, com isso abrirá as portas 
para um aprendizado mais contemporâneo e significativo.
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O artigo Gestão escolar e Educação Inclusiva na perspectiva 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa, por sua vez, tem 
como propósito analisar as práticas e dificuldades que a gestão escolar 
encontra de firmar uma educação de inclusão e alfabetização na idade 
certa. As autoras salientam que o papel do gestor nesse processo é 
incentivar os docentes, pais, e toda a comunidade escolar, juntamente 
com outros funcionários, a refletir sobre a importância do método 
inovador de ensino da alfabetização de crianças até os oito anos de 
idade. Para isso, faz-se necessário a colaboração de todos, pois nesse 
sentido é relevante envolver a “gestão plenamente democrática”, 
para uma aprendizagem significativa. Professores em conjunto com 
a coordenação deverão fazer um planejamento diante do cenário 
da solidificação e o compromisso com uma educação de qualidade, 
independentemente de o aluno ter deficiência ou não, todos devem 
fazer parte desse plano, aceitando e trabalhando de acordo com espe-
cificidades dos discentes.

O artigo Alfabetização na gestão democrática escolar: Alguns 
apontamentos expõe a importância da gestão democrática no proces-
so de alfabetização e letramento, sendo estes aspectos diferentes, mas 
que não se separam. No decorrer da explanação percebe-se a origem 
da palavra “gestão” e como ela deve ser administrada; enfatizando a 
maneira democrática como principal modo, já que poderá disponibili-
zar a coletividade em todas as esferas educacionais, tornando-se favo-
rável à liberdade de expressão, o trabalho em grupo e a colaboração 
de todos.

No que se refere ao artigo O pacto brasileiro de alfabetização 
nos municípios de Dourados-MS e Uberlândia-MG: Política educacional 
e gestão escolar, a autora também aborda a gestão escolar democrá-
tica como extrema importância em todos os aspectos educacionais, 
dado que possibilita uma gestão participativa e de caráter coletivo. 
Ainda coloca em evidência o (Pnaic) Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa e suas concepções de avaliação em um sentido 
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democrático, que por ventura se dá com a ANA (Avaliação Nacional 
de Alfabetização), pois o Brasil deverá estar mais preparado para esses 
pactos voltados para a alfabetização e letramento, que colocados de 
fato em prática, são de extrema relevância para diminuir o baixo índice 
de analfabetismo no país, demonstrados no Atlas Brasileiro em 2013.

As monografias intituladas: Reconfiguração das práticas peda-
gógicas na gestão escolar: um estudo dos efeitos do programa alfa e 
beto de alfabetização em escolas públicas estaduais; Pacto Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) – caminhos para uma escola 
alfabetizadora: a importância da gestão escolar nesse processo; Ges-
tão Escolar e a formação continuada de professores: reflexões acerca 
do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Gestão escolar e 
a formação docente: concepções sobre estágios em classes de alfabe-
tização; Alfabetização e a organização do trabalho escolar: relações 
pertinentes a gestão educacional; Gestão escolar e alfabetização de 
crianças na escola pública. Identifica-se que os processos de alfabe-
tização e letramento dentro do contexto escolar são multifacetados 
e característicos de bases para a construção de saberes posteriores. 
Reafirmam a primazia da gestão escolar, educadores e comunidade no 
processo de formação para a vida dos alunos com papeis de iniciativas 
coletivas, cotidianas e sociais, efetivando a autonomia quando vislum-
bram o objetivo comum, pois fomentam no conjunto de ações para 
atender necessidades e oportunizar qualidade e equidade educacional.

O desenvolvimento é abarcado quando as políticas educa-
cionais (projeto político pedagógico, currículo e legislações) estão 
em evidência por todos que diz respeitam a organização escolar, de 
mesmo modo restrito de cada instituição de ensino, atendendo as pe-
culiaridades dos seus alunados. Logo, é imprescindível superar visões 
reducionistas que cercam a gestão escolar, visto que democratização 
ainda é recentemente acionada e habituais os modelos autoritários e 
individuais por instituições.
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Uma gestão democrática focada nas aprendizagens dos seus 
alunados, que enxerga a formação continuada como mais uma for-
ma de agregar melhoria nas práticas de alfabetização e letramento, 
compromissada com deveres de seus professores, para que possam 
vim refletir sobre seus saberes e afazeres, bem como são os próprios 
gestores da prática pedagógica em sala de aula.

Um gestor que propicie condições para promover meios de 
participação, responsabilidades individuais e coletivas por todos os su-
jeitos envolvidos, consequentemente repercute em condições favorá-
veis para a construção de propostas pedagógicas capazes de despertar 
no aluno a necessidade de aprender a aprender e posteriormente, nas 
precariedades educacionais (analfabetismo, evasão, desigualdades, 
acesso e permanência) presentes em muitas instituições de ensino.

As questões educativas como o processo de alfabetização e 
letramento são envolvidas por uma gestão que cria condições para 
que seus integrantes reflitam e se envolvam com práticas que venham 
somar e a superar as dificuldades, conduzindo de forma significativa 
ao domínio das práticas literárias e a inserção do aluno na escola e no 
mundo letrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho mostrou-se que a transformação da realidade 
através do exercício da democracia torna as pessoas conscientes 
de sua função, tal qual, os conceitos abordados por autores e seus 
reflexos no ensino dos Anos Iniciais, visto que, também são partes 
para a inserção no mundo social, proporcionando uma reflexão sobre 
as práticas que mediam os processos de leitura e escrita no meio en-
volve o entendimento das teorias sobre alfabetização e letramento. 
A alfabetização e o letramento vão além da concepção de codificação 
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e decodificação, expondo que envolvem a função com o uso de inú-
meras habilidades e competências.

Considerando os aspectos observados, é notório que a gestão 
passa por diferentes contextos e que para deixar de ser um espaço 
onde as decisões são tomadas de maneira autoritária é necessário que 
todos os envolvidos possam ter condições para participar diretamente 
nas ações. Embora isto ainda se apresente como um desafio acredi-
ta-se que esta participação é de total relevância, considerando que o 
gestor possibilitando um trabalho conjunto poderá proporcionar um 
ensino de qualidade para a escola como um todo.
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A PSICOPEDAGOGIA SISTÊMICA 
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES QUE ALFABETIZAÇÃO 
EM MATEMÁTICA

Nathany Gonçalves Santos
Francely Aparecida dos Santos

RESUMO
A pesquisa se insere no campo da Educação e como problemática apresenta 
a seguinte questão: A formação de professores apresenta em seu currículo 
elementos do processo psicopedagógico e sistêmico como instrumento de 
ensino e de aprendizagem da alfabetização matemática, a partir do ponto 
de vista de acadêmicos e de professores de turmas do primeiro ano de es-
colarização? Com objetivo geral de analisar se o processo psicopedagógico e 
sistêmico pode ser instrumento de aprendizagem e inserção da alfabetização 
matemática de crianças em fase de escolarização a partir de modificações 
curriculares na formação de professores. Com os objetivos específicos de dis-
cutir a relação do processo psicopedagógico e sistêmico como instrumento 
de formação de professores; Apresentar o currículo e a formação de profes-
sores na perspectiva sistêmica e descrever a construção psicopedagógico e 
sistêmica que os professores das turmas do primeiro ano de alfabetização 
realizam no processo de alfabetização matemática. Como metodologia será 
utilizada a abordagem qualitativa com a utilização da Pesquisa de Campo, 
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tendo como instrumentos de coleta de informações a observação das aulas, 
o Grupo Focal com professores alfabetizadores e a aplicação de um questio-
nário aos acadêmicos do curso de Pedagogia. Alguns autores que marcarão as 
concepções e conceitos teóricos dessa pesquisa serão Silva (2010), Moreira 
(2005), Hall (2001), entre outros.
Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Formação de Professores. Fase 
de Escolarização. Psicopedagogia Sistêmica.

INTRODUÇÃO

Há muito tempo tem-se discutido a Alfabetização Matemática 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A Matemática faz parte do cur-
rículo desde os primeiros anos de escolaridade, porém nem sempre foi 
explorada nessas turmas, pois existe uma valorização maior da Língua 
Portuguesa. É comum observamos que os professores priorizam o ensino 
da língua materna na sala de aula, trabalhando com uma carga horária 
menor os conteúdos de Matemática no processo de alfabetização.

Para entendermos melhor a razão pela qual essa postura 
pedagógica é incorporada nas salas de aula nas escolas, e preciso 
atenta-se para a formação inicial do pedagogo e para o currículo que 
foi desenvolvido nessa formação. Refletir sobre essa formação inicial é 
de extrema importância para esclarecer essas práticas no dia a dia na 
sala de aula, e uma forma de pensar e repensar o currículo na Universi-
dade. Silva (2010) define que currículo é uma questão de saber, poder 
e identidade, então é o currículo um dos grandes agentes na formação 
inicial, sendo então de suma importância para uma boa formação do 
profissional de educação.

A pesquisa tem então como tema principal a Alfabetização Ma-
temática de crianças com seis anos do primeiro ano de escolarização, 
e como problemática: A formação de professores apresenta em seu 
currículo elementos do processo psicopedagógico e sistêmico como 
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instrumento de ensino e de aprendizagem da alfabetização matemáti-
ca, a partir do ponto de vista de acadêmicos e de professores de turmas 
do primeiro ano de escolarização? Para delimitar o problema vamos 
trabalhar com os acadêmicos do Curso de Pedagogia e os professores 
das turmas do primeiro ano de escolarização do Ensino Fundamental 
de três escolas públicas do Município de Montes Claros-MG, durante o 
ano de 2021. Acreditamos que o processo psicopedagógico e sistêmico 
pode fazer parte e auxiliar no processo de aquisição e construção do 
ensino e da aprendizagem em Matemática.

Como metodologia será utilizada a abordagem qualitativa 
com a utilização da Pesquisa de Campo. Será utilizada a pesquisa 
bibliográfica com revisão de literatura e como instrumento de coleta 
de informações será utilizado o Grupo Focal com os professores e a 
observação de suas aulas por um período de 30 dias ou mais para 
cada professor, a depender do andamento do processo de coleta de 
informações. O público-alvo da pesquisa serão os professores das Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental de três escolas públicas do município 
de Montes Claros-MG e acadêmicos do Curso de Pedagogia da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros-MG.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Analisar se o processo de formação de professores apresenta 
em seu currículo elementos do processo psicopedagógico e sistêmico 
como instrumento de ensino e de aprendizagem da alfabetização ma-
temática, a partir do ponto de vista de acadêmicos e de professores de 
turmas do primeiro ano de escolarização.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Discutir a relação do processo psicopedagógico e sistêmico 
como instrumento de formação de professores.

• Apresentar o currículo e a formação de professores na 
perspectiva sistêmica.

• Descrever a construção psicopedagógico e sistêmica que os 
professores das turmas do primeiro ano de alfabetização 
realizam no processo de alfabetização matemática.

• Porfiar a formação inicial de professores do Curso de Peda-
gogia.

• Debater o processo de formação de professores relativo 
à alfabetização matemática que é oferecida no curso de 
Pedagogia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa tem como tema principal a Alfabetização Matemáti-
ca de crianças com seis anos do primeiro ano de escolarização, e como 
problema: A formação de professores apresenta em seu currículo ele-
mentos do processo psicopedagógico e sistêmico como instrumento 
de ensino e de aprendizagem da alfabetização matemática, a partir do 
ponto de vista de acadêmicos e de professores de turmas do primeiro 
ano de escolarização?

O público-alvo da pesquisa serão os professores dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental de três escolas públicas do município 
de Montes Claros-MG e acadêmicos do Curso de Pedagogia da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros-MG.

A pesquisa será feita com a utilização da revisão da literatura no 
primeiro momento para verificação dos conceitos importantes sobre 
a temática e problemática da pesquisa, serão utilizados autores que 
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discutem e pesquisam sobre as principais ideias da pesquisa, tais como 
Silva (2010), Moreira (2005), Hall (2001), entre outros. Também utiliza-
remos a pesquisa documental a partir do Projeto Políticos Pedagógicos 
do Curso de Pedagogia, a fim de colher informações curriculares sobre 
o curso.

Sendo assim a base da pesquisa será de caráter qualitativo, uma 
vez que, baseado na perspectiva de Minayo (1994, p. 67) “a análise 
qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, aspi-
rações, crenças, valores e atitudes”, tendo assim maior preocupação 
com a interpretação dos fenômenos e com os resultados da pesquisa.

Em um segundo momento será feita uma pesquisa de Campo 
em três escolas Municipais de Montes Claros-MG, com observação de 
trinta dias nas aulas de Matemática, vale lembrar que a “observação 
possibilita um contato pessoal estreito do pesquisador com o fenôme-
no pesquisado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). O que irá possibilitar um 
olhar mais apurado na pesquisa em si.

Em outro momento da pesquisa de campo, será feito a reali-
zação de um Grupo Focal com os professores, o que possibilitará uma 
interação entre o participante e o pesquisador (DAL’IGNA, 2012). O 
Grupo focal tem como objetivo “[...] colher dados a partir da discussão 
focada é uma técnica de investigação em tópicos específicos e diretivos 
(por isso é chamada de grupo focal)”. O pesquisador convida um grupo 
de pessoas que se proporia a participar das discussões e reflexões 
sobre o objeto de investigação de forma espontânea e voluntária.

Ainda para Gil (2009, p. 84), [...] no decorrer da técnica do 
focusgroup, os participantes interagem entre si num processo de dis-
cussão que é observado e registrado pelo moderador, que é alguém 
integrado ao grupo. Assim, ao final, obtêm-se informações não apenas 
acerca do que as pessoas pensam, mas também em relação ao que 
sentem e como agem.

Em um terceiro momento será elaborado um questionário 
previamente estruturado para os acadêmicos do curso de Pedagogia, 
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que se caracterizou “basicamente em traduzir os objetivos específicos 
da pesquisa em itens redigidos” (GIL, 2008, p. 42). Ainda de acordo 
com Costa e Costa (2011) “[...] pode ser estruturado com perguntas 
abertas e/ou fechadas. Um questionário não deve ser muito longo, 
para não cansar o respondente [...]”. Para complementar os achados 
do questionário também será utilizado à entrevista estrutura que 
segundo Marconi e Lakatos (2006) é uma entrevista que segue um 
roteiro previamente estruturado a fim de colher mais informações 
sobre o tema.

No quarto e último momento será feita a observação nas aulas 
de professores das turmas do primeiro ano de escolarização do Ensino 
Fundamental. Marconi e Lakatos (2006, p. 190) definem observação 
como “uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 
e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da reali-
dade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 
fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. Serão escolhidas três 
escolas públicas do Município de Montes Claros-MG, durante o ano de 
2021 para realização da observação. O tempo será de 30 dias ou mais 
para cada professor, a depender do andamento do processo de coleta 
de informações.

DISCUSSÃO

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E CURRÍCULO

A identidade profissional é algo que se atinge ao longo do ca-
minho profissional. Contudo, é na formação inicial que são moldadas 
e observadas as peculiaridades da futura profissão. Desse modo, é 
importante que essa formação inicial seja pautada em uma aprendiza-
gem significativa onde o conhecimento tem uma relação dialética, de 
criticidade, criatividade e pelo diálogo.
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Freire (1991, p. 58) discute que:

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, 
às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou 
é marcado para se educador. A gente se faz educador, a 
gente se forma como educador, permanentemente, na 
prática e na reflexão sobre a prática.

Assim na formação inicial do professor deve-se refletir sobre a 
prática vivenciada ao longo dos tempos, para que assim seja capaz de 
traspor todo conhecimento adquirido na Universidade para as escolas. 
Desempenhando papel primordial na formação dos profissionais o 
currículo agrega todos os objetivos esperados nessa formação, ou seja, 
o currículo é o guia a ser seguindo que contém toda a identidade do 
sujeito em formação.

Silva (2010) discorre que o currículo é um documento de identi-
dade, ou seja, um documento que forma a identidade profissional, pes-
soal e social do sujeito. Na mesma temática Hall (2001) aborda que as 
identidades pós-modernas estão em constante movimentação e sofrem 
influência de um mundo globalizado, pensar em uma formação inicial 
nesse contexto, é pensar quais são as identidades formadas nesse pro-
fissional da educação para atuar em um corpo social. Conseguintemente 
analisar o currículo é refletir que ele também é um dos agentes forma-
dores de identidade e representação na formação inicial do pedagogo.

Silva (2001) ainda contribui discutindo que o currículo deve ser 
algo vivenciado como fetiche, ou seja, como algo que aflora a curio-
sidade, como algo que traz o prazer tanto para o professor ensinar 
quanto para o aluno aprender em sala de aula. Sendo assim o currículo 
é um dos principais agente na formação inicial do professor.

A etimologia da palavra currículo do latim “Curriculum” significa 
pista de corrida (SILVA, 2010). Podemos assim analisar o currículo como 
uma pista a ser seguida, uma estrada já planejada onde os carros, que 
podemos imaginar como alunos, iram seguir até a linha de chegada.
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O currículo nunca deve ser entendido como campo neutro sem 
nenhuma intencionalidade, pelo contrário deve ser entendido e ana-
lisado como um documento de identidade, de conflitos e concepções 
de determinado grupo atuante na sociedade e que norteia a vida do 
estudante. Com isso um currículo do Ensino Superior deve atender as 
necessidades sociais, econômicas e culturais da comunidade em que 
está inserido. Moreira (2005, p. 19) analisa que “[...] quanto ao pro-
cesso de elaborar currículos no Ensino Superior precisa subsidiar-se 
em diferentes fontes e saberes”. Ou seja, ao se pensar em formar uma 
proposta curricular para cursos do Ensino Superior, devem-se analisar 
com cuidado quais conhecimentos devem fazer parte desse currículo 
e quais são os assuntos de mais relevância que os estudantes precisam 
adquirir para se tornar um profissional de qualidade.

A Universidade deve se fazer palco como aponta Coêlho (2005) 
de cultivo do pensamento crítico, do cultivo de saber, de local de 
formação de seres humanos e para contribuir para mudanças sócias 
pertinentes na sociedade. E isso tudo deve conter como objetivos em 
um currículo voltado para a formação inicial de futuros profissionais.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA

Não é raro encontrarmos alunos no curso de Pedagogia 
que escolheu essa área imaginando que não iam precisar estudar 
Matemática ao longo da graduação. Por isso a pratica do ensino da 
matemática vem sendo por muitos pedagogos um grande desafio ao 
longo da sua trajetória.

Posto isso, os cursos de Pedagogia enfrentam grandes de-
safios ao abordarem o conteúdo matemático na formação inicial, 
Curi (2004) evidencia que esse ensino foi pouco enfatizado ao longo 
dos tempos, pois em alguns momentos da história seque havia a 
disciplina na grande curricular dos cursos que formam professores 
alfabetizadores em Matemática.
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Sendo assim a Matemática é um campo que merece ser mais 
investigado, estudado e analisando dentro das salas dos cursos de 
formação, pois é através dessas discussões é que proporcionara ao 
Pedagogo subsídios para tornar a Matemática uma disciplina cada 
vez mais prazerosa e acessível ao entendimento dos alunos. Todavia 
se esse objetivo não for alcançado na formação inicial observaremos 
professores com enormes dificuldades nas áreas matemáticas.

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Não é incomum observar que os professores das séries inicias 
do Ensino Fundamental ficam tão focados em atividades de leitura e 
escrita, que acabam deixando as tarefas matemáticas para quando 
sobrar algum tempo livre nas aulas. Pensar sobre a alfabetização 
matemática ainda é um caminho de incertezas e medos tanto para o 
professor quanto para os alunos. Essa atitude pedagógica é uma tanto 
incoerente, visto que, os alunos já estão inseridos no mundo matemá-
tico mesmo antes de frequentarem a escola.

As crianças já se envolvem em atividades matemáticas, ao 
saber quantos anos tem ou quando coleciona algum tipo de objeto. 
Elas já começam a iniciar alguns pensamentos organizados e de fazer 
pequenos cálculos matemáticos. Essa atividade embora informal é 
de suma importância, pois é nesse momento que as crianças criam 
suas primeiras hipnoses do processo de representação de quantidades 
(TOLEDO, 1997). Porém ao ingressar na vida escolar a matemática vai 
ganhando uma forma de “monstro”, já que na maioria das vezes as 
crianças não conseguem compreender a forma descontextualizada em 
que a disciplina é apresentada a elas.

Por esse motivo muitas crianças não compreendem direito 
os números e sua representatividade, pois estão imersos no mundo 
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mecânicos e de sequências decorada. Cabe então aos professores 
favorecer um espaço para que a alfabetização em matemática seja um 
ambiente de descobertas e de alegrias. Que proporcione a segurança 
que o aluno precisa para avançar nos conceitos matemáticos (SANTOS; 
ALMEIDA, 2018).

Não é raro observar que nas aulas de matemática o silencio 
seja dominante, não no sentido de barulho, mas no sentido de não ter 
nenhum tipo de diálogo entre professor-aluno ou entre aluno-aluno 
(SOUZA, 2010). As aulas seguem quase sempre um mesmo modelo 
de execução, a professora expõe o conteúdo na maioria das vezes no 
quadro, deixa claro as regras, os sinais e os símbolos que os alunos 
devem utilizar durante o exercício, que é direcionado somente para a 
memorização do que foi exposto nas aulas.

Não há momentos de descoberta, de interação, de perguntas e 
suposições, a matemática é apresentada as crianças como algo imóvel 
de difícil compreensão. Que é prejudicial na vida escolar dos alunos, 
pois na perspectiva da alfabetização matemática os exercícios de me-
morização afastam-nas da relação da matemática com o dia a dia fora 
da escola, impedindo a interpretação, representação e compreensão 
da realidade (DANYLUK, 1988).

Além disso, a falta de formação específica dos professores ou 
uma formação continuada também pode dificultar a inserção da crian-
ça em um mundo matemático mais atrativo, mais criativo e afetivo em 
sala de aula, pois segundo Bruner (1972) alguém que não enxergue a 
matemática como algo belo e eficaz será incapaz de aflorar nos outros 
esse mesmo sentimento de entusiasmo.

Com isso a Alfabetização Matemática em sala de aula deve 
evidenciar a criatividade e participação dos alunos, enfocando o que 
ensina e o que aprender nas aulas, tirando o foco em memorização 
para a construção dos seus próprios conceitos em cada meta de 
conhecimento. Ao fazer isso os alunos precisam de um acolhimento 
especializado, uma forma de ajudar nesse processo é um atendimento 
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de diagnostico psicopedagógico e sistêmico para reeducação pedagó-
gica em relação ao aprendizado matemático.

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS E SISTÊMICOS

A Psicopedagogia é um campo de estudos que nasceu a partir 
da necessidade de atender crianças que apresentam algum tipo de 
dificuldade de aprendizagem. Essa ciência está diretamente ligada aos 
processos de aprendizagem humana, suas características, como se 
aprende, e como tratar e prevenir se houver algum tipo de alteração no 
percurso do aluno (MORAES, 2010). Sendo assim uma ótima aliada aos 
professores na sala de aula no momento da alfabetização matemática, 
pois com os conhecimentos psicopedagógicos e sistêmicos poderá me-
lhor entender e analisar o processo de aquisição das primeiras noções 
no mundo matemático.

O psicopedagogo procurar compreender o indivíduo em suas 
várias dimensões seja elas na família, no seu meio social ou na própria 
escola como meio de diagnosticar os obstáculos que o aluno está 
enfrentando na sala de aula. Para que assim o professor seja capaz de 
com esse diagnostico, intervir e avaliar uma melhor maneira para que 
o aluno possa ultrapassar suas dificuldades e se sentir à vontade no 
ambiente escolar.

Desta forma segundo Santos e Almeida (2018, p. 18):

Organizar um planejamento para o diagnostico psicope-
dagógico e sistêmico, para as turmas das séries iniciais 
do Ensino Fundamental, em especial as do primeiro 
ano de escolarização, requer o entendimento de quem 
são essas crianças, como elas pensam e agem, em qual 
sistema legal estão inseridas, bem como as possíveis 
dificuldades do cenário em que estão inseridas.
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Desta forma os aspectos psicopedagógicos e sistêmico podem 
ser uma grande aliada aos professores em favorecer um ensino e 
aprendizagem em matemática que quebre com os paradigmas que a 
matemática é uma disciplina impossível e sem nexo na vida academia 
e passe a ser um momento de descobertas e de prazer.

RESULTADOS

Após análise de todos os autores estudados acreditamos que é 
fato que os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental apre-
sentem certa dificuldade e até mesmo algum desconforto nas aulas de 
Matemática. Pois nas próprias experiências como estudante e mesmo 
nos cursos de formação a disciplinas muitas vezes não é estudada e 
analisada como algo de fácil acesso a comunidade em geral.

Percebemos ainda que o currículo é uma ferramenta de extre-
ma importância na formação inicial, é nele que deve estar inserido o 
que se pretende ensinar ao longo da formação acadêmica dos profes-
sores. Sendo assim é um documento que possibilita de fato algumas 
mudanças e perceptivas na formação dos professores.

Compreendemos também que na perspectiva do currículo de 
Matemática na formação inicial ainda é pouco explorado e discutido 
nas salas de aulas das Universidade nos cursos de formação de pro-
fessores. Isso aponta algumas dificuldades que os professores têm 
ao entrarem em sala de aula depois de formados e planejar e propor 
aulas de Matemática mais contextualizadas e dinâmicas.

Sendo percebido o reflexo nas turmas de alfabetização mate-
mática que a disciplina é pouco explorada e contextualizada na sala de 
aula. Assim se o aluno fracasse nessa etapa do seu desenvolvimento 
não é algo surpreendente e inesperado, já que a Matemática é para os 
cientistas tidos como os que são “super inteligentes”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda são grandes as discussões sobre essa temática e vale res-
saltar que já se tem discutido e analisado a alfabetização matemática 
ao longo dos anos e como é de fato incorporada nas escolas. E não 
podemos negar uma significativa evolução sobre esses estudos uma 
vez que já se tem explorado e entendido melhor os processos que 
permeiam essas questões.

Com os estudos até esse momento é possível ponderar que a 
formação de professores não apresenta ainda em seu currículo ele-
mentos mais profundos do processo psicopedagógico e sistemas como 
instrumento de ensino e aprendizagem da alfabetização matemática. 
Contudo é possível analisar que a inserção dessa discussão que traz 
a psicopedagogia e da visão sistêmica seria utilizada para modificar, 
melhorar ou então minimizar essa visão de que a alfabetização bem 
sucedida seja apenas ensinar os alunos a ler e escrever. Abrindo espa-
ço para a inserção da Matemática das crianças e a superação da ideia 
de que a Matemática é somente para um tipo de público específico e 
que é algo tão distante das salas de aulas na escola.
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O JOGO DE PAPÉIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR: PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO PARA PROFESSORES

Stephany Allana Nunes da Silva
Darlene Novacov Bogatschov 

RESUMO
Os jogos de papéis, segundo a teoria histórico-cultural, é a atividade princi-
pal para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores nas crianças. 
Vigotski (2008) afirma que no brincar se encontram as tendências de desen-
volvimento infantil. Mesmo assim, ainda é um desafio para os professores de 
pré-escolares inserir jogos de papéis na prática docente. A pesquisa nasceu 
das indagações de professores da Educação Infantil sobre a necessidade de 
uma formação específica de como “brincar com os alunos”. O objetivo da 
pesquisa foi elaborar uma proposta de material didático-pedagógico para a 
formação continuada de professores pré-escolares, com atividades de jogos 
de papéis, que contribua na organização do ensino. Assim, foi necessário: a) 
conhecer a relação do jogo de papéis com o desenvolvimento das funções 
psíquicas superiores do pré-escolar segundo Vigotski, Leontiev e Elkonin; b) 
identificar os aspectos que devem ser considerados para a inserção do jogo 
de papéis na prática docente e o papel do professor; c) elaborar um material 
didático-pedagógico para formação de professores que atuam na pré-escola 
e que subsidiam a organização do ensino. Ao final da pesquisa foi possível 
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verificar que o jogo de papéis deve ser inserido nas atividades de ensino, mas 
os professores devem assumir o papel mediador.
Palavras-chave: Educação. Prática Docente. Jogo de Papéis. Pré-Escolar.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica e explo-
ratória que foi motivada após a participação no “Projeto de Extensão 
Brinquedoteca”, do Departamento de Pedagogia (DPD), da Universida-
de Estadual de Maringá (UEM) no Campus Regional de Cianorte (CRC). 
O projeto atende crianças pré-escolares da rede municipal de ensino e 
tem como objetivo o aprofundamento do conhecimento dos acadêmi-
cos do curso sobre a temática. Os resultados alcançados pelo projeto 
foram apresentados na Festa Literária de Cianorte (Flicia) por meio de 
comunicação oral intitulada “Projeto de Extensão Brinquedoteca: uma 
experiência lúdica no curso de Pedagogia–UEM/CRC”. Os professores 
da Educação Infantil da rede municipal presentes no evento solicitaram 
um curso de formação sobre como brincar com os alunos, entretanto, 
devido à pandemia não foi possível realizá-lo. Também, na disciplina 
de estágio obrigatório em Educação Infantil, foi possível observar 
que as atividades no período pré-escolar eram realizadas por meio 
de apostilas que não privilegiam o jogo de papéis. Esse fato causou 
estranhamento pelo conhecimento adquirido no projeto de extensão 
Brinquedoteca, a solicitação dos professores da Educação Infantil em 
precisarem aprender a brincar e a realidade da prática docente. Desta 
forma se propôs a seguinte pesquisa que tem como fundamento a 
psicologia histórico-cultural de Vigotski e seus colaboradores.

Segundo a Teoria Histórico-Cultural, o comportamento humano 
é resultado das apropriações dos conhecimentos e elementos culturais 
construídos historicamente. Mukhina (1995, p. 43-44) afirma que “[...] 
Tornar-se homem significa aprender a agir, a se comportar diante das 
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pessoas e das coisas que nos rodeiam, como humanos”. E ainda des-
taca que, com a orientação do adulto, a criança assimila a cultura e o 
conhecimento construído pela humanidade, mas também desenvolve 
as ações e as capacidades psíquicas necessárias que não são natas. 
Assim, a mediação é fator essencial para o processo de humanização, 
ou seja, a produção das características humanas entendidas como o 
modo de ser e as funções psíquicas superiores tais como a criatividade, 
a memória, a imaginação, os sentimentos, personalidade, entre outros.

À vista da quantidade de aprendizagens que a criança deve 
alcançar, o jogo de papéis possibilita à criança pré-escolar a observa-
ção, elaboração e a internalização das experiências sociais do mundo 
adulto. Ele é, portanto, uma atividade imprescindível para potencia-
lizar a aprendizagem e o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores (MUKHINA, 1995). Sendo por meio do jogo que a criança se 
humaniza, então é preciso que os professores recebam formação que 
o possibilite entender não somente a importância do jogo, mas o seu 
papel como mediador no processo de ensino.

A partir dessas considerações essa pesquisa tem como objetivo 
elaborar uma proposta de material didático-pedagógico para formação 
continuada de professores pré-escolares que envolvam atividades de 
jogos de papéis a fim de contribuir na organização do ensino nessa 
etapa da Educação Básica. Sendo uma pesquisa exploratória e biblio-
gráfica, e tendo como fundamento os estudos de Vigotski, Leontiev e 
Elkonin, fez-se necessário: a) conhecer a relação do jogo de papéis com 
o desenvolvimento das funções psíquicas superiores do pré-escolar; b) 
identificar os aspectos que devem ser considerados para a inserção do 
jogo de papéis na prática docente e o papel do professor; c) elaborar 
um material didático-pedagógico para formação de professores que 
atuam na pré-escola e que subsidiem a organização do ensino.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

O jogo de papéis é uma atividade fundamental para o desen-
volvimento infantil, sendo um ato criativo, base para a imaginação, a 
transformação e formação da consciência e da personalidade da criança 
(MARCOLINO, 2014; BARROS, 2009). Tendo como norte tais aspectos, 
a primeira questão é identificar o elemento funcional do jogo de pa-
péis no desenvolvimento das funções psíquicas superiores da criança 
pré-escolar1. Para a realização desse estudo nos pautamos na Teoria 
Histórico-cultural de Vigotski, Leontiev e nos estudos de Elkonin que 
formulou uma psicologia do jogo. A Teoria Histórico-Cultural, declara 
que as características psíquicas tipicamente humanas são construídas 
nas relações sociais dos homens e aponta que estes somente se huma-
nizam, mediante a apropriação cultural.

Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um 
homem, O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe 
basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adqui-
rir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento 
histórico da sociedade humana (LEONTIEV, 2004, p. 285).

Para esses autores os fenômenos psíquicos têm desenvolvi-
mento histórico e social e, portanto, não são imutáveis ou invariáveis 
tanto no decorrer do desenvolvimento histórico da humanidade quan-
to no desenvolvimento do indivíduo (FACCI, 2006, p. 11). Como um 
bebê recém-nascido que não sabe falar, pela mediação dos adultos 
à sua volta, desenvolve uma nova capacidade de comunicação que, 
posteriormente, será a base para a organização do seu pensamento, 
tal fato revela que a psiquê humana adquire novas funções que tem 
origem social. Neste caso as funções psíquicas superiores não são sim-

1  Para esse trabalho trataremos de pré-escolares de 5 anos, mas destacamos que na 
teoria histórico-cultural a transição não se limita pela faixa etária, mas por mudanças 
na atividade principal que revela a forma de a criança se relacionar com o meio.
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plesmente “entregues” para os indivíduos pela natureza; por isso as 
gerações mais novas precisam se apropriar do mundo físico, da cultura, 
dos valores da sua sociedade, dos conhecimentos e, assim, desenvol-
vem as características humanas. Portanto, segundo Bissoli (2014) é 
necessária a mediação de um adulto para a criança se apropriar dos 
comportamentos culturais mais complexos em um processo de ensino 
e aprendizagem em que o mediador tem sua função marcada pela 
intencionalidade de criar na criança os motivos para a apropriação das 
qualidades humanas.

Quando a criança aprende tarefas tais como comer usando 
colher ou usar um lápis para pintar ou mesmo aprende a andar; tais 
ações práticas formam nas crianças ações internas, quer dizer, psíqui-
cas. Conforme Mukhina (1995) é por meio destas ações que o sujeito 
examina os objetos, compreende sua constituição e as relações entre 
eles, além de agir sobre os mesmos.

A formação dessas ações internalizadas constitui o conteúdo 
principal do desenvolvimento psíquico da criança. Sendo o jogo de pa-
péis a maneira pelo qual a criança pré-escolar se apropria dos elemen-
tos culturais que são fontes do desenvolvimento psíquico, é necessário 
que se entenda o brincar não como atividade natural e espontânea, 
mas como atividade histórica a social. A criança, principalmente a pré-
-escolar, humaniza-se por meio do brincar sendo o jogo de papéis um 
elemento essencial para promover o seu desenvolvimento integral, 
humanizando-a e respeitando-a.

É por meio do jogo de papéis que a criança desenvolve sua 
personalidade, criatividade, imaginação, comunicação, atenção volun-
tária, memória mediada, entre outras funções psíquicas. A situação 
imaginária do jogo faz a criança agir em um nível acima da sua possi-
bilidade e, por isso Vigotski (2008) considera que o brincar cria a zona 
de desenvolvimento iminente. O jogo favorece o desenvolvimento 
da intenção voluntária, de mudanças das necessidades e da própria 
consciência. Um exemplo pode ser dado pela criança que, durante um 
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jogo de papéis, imagina que está anoitecendo e precisa dormir; essa a 
situação imaginária criada impõe uma necessidade levando a criança 
a agir intencionalmente e a controlar seu comportamento, ou seja, 
“[...] a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva que depende de 
motivações internas [...], o pensamento que antes era determinado 
pelos objetos do exterior passa a ser regido pelas ideias” (VIGOTSKI, 
1984 apud REGO, 2007, p. 81).

Daniil B. Elkonin (2009), a partir dos estudos de Vigotski e 
Leontiev propôs uma periodização do desenvolvimento psíquico, 
explicando que a característica de cada um dos estágios é que ela 
possui uma atividade principal que determina a forma como a criança 
se relaciona com o mundo. Leontiev (2010) destaca que a atividade 
principal provoca as mudanças psicológicas mais importantes e 
preparam o caminho de transição para um nível de desenvolvimento 
mais elevado. A passagem para uma nova atividade principal para 
outra depende de todas as condições de vida do indivíduo e da forma 
de interação na sociedade.

Segundo Facci (2006) os estágios de desenvolvimento propostos 
por Elkonin são: a comunicação emocional do bebê; a atividade objetal 
manipulatória; o jogo de papéis; a atividade de estudo; a comunicação 
íntima pessoal e a atividade profissional/estudo. Mas é importante 
compreender que a periodização estabelecida por Elkonin não consi-
dera a idade como marco de transição, pelo contrário, as etapas são 
dinâmicas e dependentes das relações de interações das crianças em 
sociedade e da mediação realizada entre adultos e criança.

Para essa pesquisa delimitou-se ao período pré-escolar das 
crianças de 5 anos cuja atividade principal é o jogo de papéis que, para 
Mukhina (1995), tem as necessidades mudadas com o seu crescimento 
e aumento gradual da autonomia em relação aos cuidados do adulto. 
Assim, as crianças vão se interessando cada vez mais pelo mundo do 
adulto e suas atividades. Contudo, como não podem ser inseridas 
no mundo adulto realizando as atividades que eles desenvolvem as 
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crianças as reconstituem no jogo de papéis para ter suas necessidades 
satisfeitas, ou seja, fazer o que o adulto faz (LEONTIEV, 2010). No jogo 
de papéis, a criança se apropria de novas ações externas que, uma vez 
interiorizadas, vão compor as funções psíquicas superiores e levar a 
criança à novas formas de compreensão e interação com o meio.

A criança, porém, imprime no jogo de papéis sua percepção 
a respeito do mundo que a rodeia e a ação do jogo de papéis é uma 
síntese conforme aponta Marcolino (2014, p. 101) “Se no jogo se 
reproduzissem todas as ações tal e qual a realidade, [...], não haveria 
brincadeira, e sim, uma imitação mecânica e sem significado da reali-
dade”. É no jogo que as crianças se apropriam da cultura humana e, 
por isso, têm a necessidade de atribuir temas que sejam a reconstitui-
ção de aspectos da sua vida social. Por exemplo, se a brincadeira é de 
“casinha”, ela representa e brinca tal como percebe a sua realidade. 
Sendo assim, as crianças de faixa etária diferente realizam o jogo de 
formas distintas e de acordo com sua percepção do mundo em sua 
volta, analisa e percebe as relações.

O conteúdo do jogo de papéis se inicia com as ações com o 
objeto e seguem em direção à reconstrução da ação que o adulto faz 
com o objeto até as relações sociais estabelecidas entre os homens 
(ELKONIN, 2009). Desta forma, paulatinamente, a criança vai apren-
dendo a dimensão instrumental dos objetos até chegar à complexi-
dade das relações que se estabelecem nas atividades desenvolvidas 
pelos adultos. O que Elkonin (2009, p. 34) destaca, “[...] a base do jogo 
protagonizado em forma evoluída não é o objeto, nem o seu uso, nem 
a mudança de objeto que o homem possa fazer, mas as relações que 
as pessoas estabelecem mediante as suas ações com os objetos [...]”.

Martins (2010) destaca que o jogo simbólico e as atividades 
passar a ter novas características, apontando novos domínios do pen-
samento infantil; começa a reduzir a impulsividade das ações e dos 
seus pensamentos, para atribuir consciência, conceitos e motivos das 
suas atividades. As atividades passam a reproduzir mais fielmente as 



752COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

relações concretas que possibilita à criança a percepção de suas ações 
quanto das relações sociais existentes. O jogo começa a ganhar enredo 
e as crianças atribuem maiores conversação e atitudes entre os envol-
vidos ao criarem papéis que se relacionam socialmente, por exemplo, 
uma pode ser a mãe e a outra a filha, ou um o confeiteiro e outro o 
padeiro e o cliente.

E com os jogos coletivos vão também, segundo Martins (2010), 
se tornando complexas as regras e os movimentos aos quais todos 
os integrantes devem obedecer. A criança começa a ter acentuado 
desenvolvimento da instância moral e ética de seus comportamentos, 
em que não é apenas uma interpretação da sociedade, mas é também 
uma reflexão sobre o seu meio e seu conteúdo. Martins (2010, p. 73) 
destaca que “A forma de atuação, direitos e deveres são ideias vividas 
na construção de brincadeira, frequentemente representadas por 
expressões do tipo isso pode, isso não pode, isso é assim etc. [...]”. 
Nesse sentindo, na interação com o outro e, por meio da mediação 
dos papéis, o indivíduo desenvolve conexões mais estáveis em suas 
atividades, com os seus sentimentos, finalidades, conceitos, motivos, 
normas morais, entre outros. Martins (2010) afirma que nessa faixa 
etária também ocorre a transição gradativa dos pensamentos empíri-
cos concretos para formas mais abstratas de pensamento, ou seja, em 
momentos anteriores o desafio psíquico era a representação mental 
do objeto, agora o desafio é dar objetivos às representações mentais.

Na transição dos pré-escolares para o escolar as crianças, 
segundo Martins (2010) há mais complexidade nas ações que ten-
dem a ter maior precisão e lógica com a situação real. Por meio das 
ações protagonizadas, aparece a relação entre as personagens e sua 
significação social que cada criança interpreta. De acordo com Elkonin 
(2009) as crianças vão tendo perspectivas diferentes do jogo e da sua 
significação, cada criança tem o seu papel e atua como tal, traçando 
um plano de acordo com sua percepção e necessidades do jogo e 
deixando para trás as ações impulsivas e casuais.
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Para Marcolino (2014) é a ação necessária para o desenvolvi-
mento do papel que dirige o uso do objeto, isto é, a criança passa de 
uma atividade técnica e operacional para uma simbólica. Exemplifican-
do para brincar de avião a criança pequena precisa de um objeto simi-
lar para tal representação, mas quando possui uma atividade simbólica 
ele não precisa de um objeto, pois basta a imaginação para colocar em 
prática a ação.

Além dos aspectos cognitivos Elkonin (2009) destaca que no 
jogo de papéis a criança aprende a controlar seu comportamento de 
acordo com as regras de um determinado papel representado. É no 
jogo que a criança começa a analisar e comparar seu comportamento 
com um modelo (o adulto) e, ao assumir algum papel, vai atribuindo os 
valores e assimilando as normas de conduta e relacionamento social, 
organizando a sua própria forma de agir, pensar e atuar sobre o mundo.

Diante do papel do jogo no desenvolvimento da criança é im-
portante que os professores não somente tenham esse conhecimento, 
como também, os transformem em propostas de atividades a serem 
realizadas com as crianças pré-escolares. Elkonin (2009) reforça a 
necessidade de estudar o desenvolvimento do jogo na criança pré-es-
colar para facilitar a orientação pedagógicas. Barros (2009) entende 
que o professor exerce papel de mediação no processo de apropriação 
do conhecimento pela criança, no sentido de organizar e potencializar 
ações e atividades para que a criança alcance níveis mais complexos de 
desenvolvimento. Assim, ele não deve limitar as atividades à realidade 
das crianças, mas permitir que outras necessidades surjam, poten-
cializando-as com atividades significativas. Desta forma o professor 
deve organizar espaços, incentivar o jogo, brincar de fato e mediando, 
porém, sem bloquear as atividades das crianças e sempre favorecendo 
a curiosidade, a iniciativa, a autoconfiança, a aprendizagem e o desen-
volvimento da linguagem, do pensamento, da memória, concentração 
e atenção.
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Todavia, conforme Barros (2009), o que tem ocorrido na escola 
é a substituição do jogo de papéis pelo uso excessivo de materiais didá-
ticos e apostilas. Tem-se dado prioridade, na pré-escola às atividades 
de estudo em detrimento do jogo.

Mesmo com tantos estudos sobre a questão do brincar 
e das brincadeiras como instrumento fundamental para 
o desenvolvimento infantil, essa atividade ainda é vista, 
em muitas instituições, especificamente as escolares, 
como desgaste de energia ou uma simples atividade que 
faz parte do período da infância, sem valor tão relevante 
quanto às práticas pedagógicas atuais, impulsionadas 
pelos modismos educacionais, engendrados no capita-
lismo circundante (BARROS, 2009, p. 100-101).

É importante frisar não apenas a importância do jogo de 
papéis no ambiente escolar, mas principalmente do professor como 
mediador para a concretização do processo de ensino e aprendizagem. 
Para Santos (2008, p. 77) é preciso “[...] estar capacitado a penetrar 
na alma infantil”; é preciso sentar no chão e o olhar nos olhos. Posto 
isto, o jogo e as atividades criativas e de expressão são importantes e o 
professor não precisa excluir todo o conteúdo curricular nem as outras 
atividades, mas é preciso ressignificar a prática docente. É preciso 
reservar o tempo para o jogo de papéis com a participação e media-
ção necessária do professor que precisa entrar no jogo com os seus 
alunos. Considerando a necessidade de o professor não somente ter o 
conhecimento da importância do jogo no desenvolvimento da criança 
pré-escolar, mas lembrando do pedido dos professores do município 
de Cianorte em aprender a brincar, foi pensado propostas de inserção 
do jogo de papéis nas atividades cotidianas pré-escolares.

Há de se destacar a necessidade de interação/mediação do pro-
fessor durante o jogo de papéis, o responsável em organizar os temas e 
ações capazes motivar as crianças, envolvendo-as na atividade humana 
representada no jogo de papéis. O professor deve ser um companheiro 
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de jogo, pois isso torna possível o acompanhamento do processo de 
desenvolvimento da criança, no qual o professor deve intervir incitando 
novas formas de agir e pensar. O papel do professor não é apenas opor-
tunizar momentos e objetos para o jogo de papéis, distribuir brinquedos 
no chão da sala de aula e deixar que as crianças brinquem sozinhas, mas 
em propiciar experiências para que os alunos tenham ricos conteúdos 
para a sua atividade, afinal brincar é coisa séria.

É preciso ampliar o conjunto de conhecimentos, pois a criança 
como sujeito histórico deve ter o direito de apropriar-se dos elementos 
culturais e conhecimento produzidos. Com base nestas questões foram 
elaboradas algumas propostas de atividades que podem ser inseridas 
na organização das atividades pedagógicas para pré-escolares de cinco 
anos, tendo como eixo norteador o jogo de papéis, mas que envolvem 
outras atividades que são importantes para o desenvolvimento da 
criança. Mas o grande desafio é que sejam criadas outras propostas 
considerando o cotidiano e a vida das crianças. Para o presente trabalho 
foram selecionadas duas das atividades elaboradas durante a pesquisa.

OS NOSSOS SENTIMENTOS

Objetivos: Identificar diferentes sentimentos a fim de entender 
que todas as pessoas, em diferentes momentos, têm sentimentos distin-
tos e que esses sentimentos influenciam nas relações entre as pessoas.

Atividades propostas:
1º Comece a atividade com uma roda de conversa sobre o que 

eles conhecem por sentimentos e o que eles podem causar em nós e 
no próximo.

2º Assistir ao filme Divertidamente.
Atenção! Se possível transforme a sala de aula, use sua criativida-

de: fecha as cortinas, empurre mesas e cadeiras para perto das paredes, 
coloque tapete, travesseiros no chão e sente com as crianças. Antes de 
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começar o filme cative os alunos e direcione a atenção deles para os 
elementos que devem ser observados nos filmes: os personagens, as 
emoções, os sentimentos e os comportamentos dos personagens.

3º Sua palavra correta.
Para que cada momento seja especial, escolha um objeto 

presente na sala de aula e utilize-o como “objeto da palavra”, quem 
segurá-lo terá a oportunidade de falar o que mais chamou a atenção 
no filme, inclusive você professor! Mostre para os alunos as relações 
entre os personagens questionando: Quais são os personagens do 
filme? O que vocês mais gostaram? Quais emoções aparecem no 
filme? O que faz a Riley sentir alegria? O que fez Riley ficar nervosa? 
O que ela fez quando ficou nervosa? O que os pais da Riley faziam 
quando ela ficava triste? Vocês já sentiram alegria, medo, nojo, 
tristeza, saudade, raiva? O que esses sentimentos mudam em nossos 
comportamentos; já pensou na sua expressão facial?

4º Momento do Jogo.

ESCULPINDO UM SENTIMENTO

Saber “ler” como alguém se sente é uma habilidade-chave para 
a empatia. Ajude as crianças a desenvolverem essa habilidade com 
um jogo simples de escultura. Escreva os sentimentos em pedaços de 
papel (você também pode deixar preparado cartas com desenhos que 
os representem) e ponha-os em um balde. Peça que uma criança seja 
a primeira “estátua” (ela não pode se move). Escolha um “escultor” 
entre as crianças restantes (ela irá sortear um sentimento e “esculpir” 
a “estátua” com esse sentimento. As demais crianças deverão adivi-
nhar que emoção a estátua está mostrando. Quando alguém acertar, a 
estátua se torna o escultor e o jogo continua com outra criança.
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EU SEI EXATAMENTE COMO VOCÊ SE SENTE

Peça para as crianças falarem os sentimentos que mais elas 
têm. Escreva esses sentimentos na primeira linha de cartões de 7,5 cm 
x 13 cm. Distribua um cartão para cada criança. Em seguida peça para 
que elas desenhem sobre uma ocasião na qual se sentiram dessa ma-
neira. Quando todas as crianças tiverem terminado, recolha os cartões 
e coloque em um mural para que todos possam ver os desenhos.

JOGO DAS EXPRESSÕES FACIAIS

O professor fará fichas com as personagens (felicidade, raiva, 
tristeza, entre outras) cada aluno sorteará uma ficha e deverá, a seu 
tempo, representá-la. Os demais devem adivinhar quem está sendo 
representado.

5º Vamos brincar de Divertidamente!!!!
Eis o momento tão esperado e preparado! Ambientalize a sala 

e disponibilize brinquedos diversos que remetam ao filme. No jogo 
de papéis deve-se observar o que os alunos aprenderam sobre os 
sentimentos e como as relações sociais são influenciadas por eles. É 
importante incentivar os alunos a brincarem juntos, compartilhar brin-
quedos e utilizar a criatividade, olhe os alunos nos olhos, abaixe para 
conversar com eles e “investigue” o que as crianças estão pensando, 
faça a mediação para que as crianças se sintam confortáveis. Ah! O 
mais importante – BRINQUE!!! Escolha uma personagem e ajude as 
crianças a organizarem os demais papéis.

Sugestão de Música: Mundo Bita – Sinto o que sinto.
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AS CORES

Objetivos: Conhecer e identificar as cores no seu mundo circun-
dante a fim de desenvolver a percepção visual, a atenção, a apreciação e 
a familiarização cultural com a produção das artes visuais reconhecendo 
como uma forma de expressão ou representação de imagens e objetos.

Atividades propostas:
1º Leitura dos Livros – A caixa de lápis de cor de Maurício Veneza.
Peça para as crianças fazerem o registro do nome das cores 

que mais gostam em um cartão. Depois escreva o nome das cores no 
quadro e peça para as crianças contarem a quantidade de letras em 
cada uma; depois peça para compararem com o registro feito por eles. 

2º Assistir o desenho animado: Kid-E-Cats-A Galeria de Arte – 
episódio 192. 

Faça uma roda de conversa com os alunos para saber se já 
visitaram uma exposição de quadros e depois retome os aspectos 
do desenho sobre a galeria de arte. Tente direcionar a atenção das 
crianças para os quadros.

3º Se na sua cidade há exposição de artes faça uma visita com 
os alunos, mas caso não haja é possível fazer uma visita virtual à uma 
galeria de arte.

Sugestão de site: Art Paris Art Fair. Realizado em Paris em 4 de 
abril de 20193. 

Nesse passeio é preciso conduzir a atenção dos alunos tanto 
para as obras quanto para o que as pessoas estão fazendo: o compor-
tamento frente à uma obra de arte; se há um guia ou o artista, a função 
de um galerista (compram e vendem obras de arte, encontram novos 
talentos ou promover artistas distintos) entre outros. Também peça 

2  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=16rvDwyLnCw. Acesso em: 
23 abr. 2021.
3  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CNgUXs52ieM. Acesso em: 
23 abr. 2021.
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para os alunos observarem a posição dos quadros, se há informações 
na obra e as características presentes na galeria.

4º Seja o artista.
Essa atividade irá sujar a sala e provavelmente as roupas dos 

alunos, por isso prepare aventais para proteção das roupas dos alunos. 
Será preciso ter cartolinas ou papel kraft, tintas e pincéis para os alu-
nos. Peça para que eles façam uma obra de arte usando a imaginação.

5º A Galeria de Arte.
Agora é hora de transformar sua sala de aula em uma grande 

Galeria de Arte para expor os trabalhos dos seus alunos. Sugira uma 
brincadeira diferente, brincar de galeria de arte. Nesse jogo de papéis 
e preciso muita criatividade e atenção, para que os alunos se sintam 
confortáveis e responsáveis por tudo. Peça para as crianças escolherem 
um nome para a Galeria e lembre-se de colocar uma música também 
para ambientalização da Galeria de Arte. Se possível combine com 
outras turmas uma visita à galeria da sua turma e incentive as crianças 
a agirem como grandes pintores. Escolha uma personagem e brinque 
sempre prestando atenção nas formas de agir e pensar dos alunos e 
faça propostas que tornem a brincadeira mais complexa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa teve como objetivo elaborar uma proposta de 
material didático-pedagógico para a formação de professores que 
exprima a importância do jogo de papéis para o desenvolvimento do 
sujeito e que sirva de subsídio para professores preparem suas aulas. 
Foi possível compreender a relação entre o jogo de papéis, que é a 
atividade principal da criança pré-escolar, e o desenvolvimento infantil 
pela aquisição do conhecimento do mundo que a cerca, as relações 
sociais, suas normas e valores. Além disso, através desta atividade a 
criança se apropria do sistema linguístico e se insere no meio social.
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Para que ocorra essa apropriação, as atividades foram organi-
zadas tendo como base o jogo de papéis. Ressaltamos a necessidade e 
relevância da interação/mediação do professor, envolvendo os alunos 
na atividade humana representada no jogo, motivando o sujeito na 
utilização da imaginação e criatividade. Este trabalho possibilita a 
compreensão de que o papel do professor é de ser o mediador, or-
ganizar jogos e atividades que ampliem o universo de conhecimento 
da criança e, no jogo de papéis inserir formas de agir cada vez mais 
complexa, possibilitando diversidade de temas e complexificação de 
conteúdos, ou seja, nesse caso a inserção de relações sociais cada vez 
mais complexas. É preciso que haja mudança pessoal e profissional, 
visto que ensinar, além de requisitar amplo conhecimento científico 
é também ter sensibilidade, entusiasmo, determinação, dinamismo, é 
rir, cantar, brincar, sentar no chão e olhar nos olhos.
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RESUMO
Este artigo tem o intuito de descrever uma experiência de formação con-
tinuada de professores da Rede Pública Municipal de Ensino do Recife 
orientada pela perspectiva do desenvolvimento do letramento literário. Teve 
por objetivo discutir possibilidades de práticas pedagógicas a partir das obras 
infantis de Clarice Lispector, seu contexto de vida e sua produção literária. A 
metodologia que orientou o desenvolvimento das ações formativas foram: 
rodas de conversa, curiosidades sobre diversas fazes da vida da autora, 
contato com as obras literárias infantis, apresentação de vídeos e imagens, 
exposição dialogada e contação de histórias a partir de trechos das obras 
infantis, contos e crônicas. Na sequência tratamos da nossa experiência 
de formação acreditando na proposta de trabalho, através da literatura de 
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Clarice Lispector, considerando como possibilidades pedagógicas nas práticas 
de alfabetização. Apresentamos uma reflexão sobre formação de professores 
situando as discussões dos especialistas que tratam da temática na perspecti-
va da Educação Básica. Concluímos o trabalho descrevendo as avaliações dos 
professores/as que compartilharam saberes e inferiram novas possibilidades 
de trabalho com a literatura da autora em pauta.
Palavras-chave: Formação. Práticas de Alfabetização. Literatura Infantil.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, faz-se necessário situar nossa experiência a partir 
do lugar de desenvolvimento que resultou na sistematização deste 
trabalho. Somos professor/as formador/as da Escola de Formação de 
Educadores Professor Paulo Freire (Efer), escola que pertence a Rede 
Municipal de Ensino Recife – Pernambuco. Consideramos a Efer um 
espaço privilegiado por ser possível realizar discussões acerca das prá-
ticas pedagógicas como parte da Formação Continuada dos Professo-
res/as. Para estes momentos sistematizamos elementos teóricos que 
possam nos ajudar com a reflexão sobre as práticas de sala de aula. E 
nessa perspectiva, Freire (2007, p. 16) afirma: “O sujeito que se abre 
ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto e relação dialógica em 
que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 
permanente movimento na História”. Refletir a prática docente nessa 
perspectiva, possibilita a criação de um espaço de compartilhamento 
de saberes e experiências.

A Rede Municipal de Ensino do Recife tem a prática de traba-
lhar o Ano Letivo a partir de um tema que é escolhido, no ano anterior, 
por meio de consulta pública aos professores. Em 2020, o tema foi: 
“100 anos de Clarice Lispector: Ainda bem que sempre existe outro 
dia. E outros sonhos. E outros risos”. A perspectiva fora trabalhar 
os momentos formativos com base no centenário de nascimento 
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da escritora. Ao planejarmos as formações muitas inquietações fo-
ram suscitadas pelo tema do Ano Letivo por considerarmos Clarice 
Lispector uma literatura inatingível para crianças. Vários foram os 
momentos de leitura e reflexão por toda equipe de formadores sobre 
a literatura da autora e que ao mesmo tempo buscávamos sistema-
tizar uma articulação entre a literatura e as discussões pertinentes 
a temáticas de formação. E assim, em conjunto, nós professores/
as formadores/as, planejamos os momentos formativos para o mês 
de março de 2020, refletindo a temática proposta para o ano letivo 
norteada por 4 quatro questionamentos: 1 – Que atividades podem 
ser propostas para que os estudantes conheçam Clarice Lispector?; 2 
– Como o conhecimento dos princípios do Sistema de Escrita Alfabé-
tica (SEA) ajuda a estruturar as práticas de alfabetização?; 3 – Como 
sistematizar a prática pedagógica, possibilitando que os estudantes 
avancem nas hipóteses de escrita?; 4 – E como nós, professores/
as formadores/as da Efer, levaremos Clarice Lispector e seu mundo 
infantil aos professores e professoras do Ciclo de Alfabetização com 
vistas a possibilitar a ampliação de sua formação literária?

Reconhecemos na produção literária de Clarice Lispector o 
trato com diversas questões, entre outras, relacionadas a relação entre 
homens e mulheres muitas vezes com traços antagônicos e complexos 
próprios da existência humana. Porém, seus livros infantis retratam 
uma relação com animais e a natureza, ricos em elementos lúdicos que 
atrai atenção das crianças. Ela utiliza os animais como personagens, 
dando vez e voz a cada um, de forma criativa, suscitando uma leitura 
crítica sobre o mundo. Conforme Dinis (2003, p. 4) “Assim a literatura 
infantil de Clarice Lispector não quer dar lições de moral, nem adultizar 
ou socializar a criança, quer propor-lhe uma nova aventura: a experi-
mentação de um novo mundo que pode ser constantemente recriado 
pela imaginação”.

É nesse contexto que nos propomos a apresentar possibilidades 
que podem oferecer esse universo literário de Clarice Lispector para 
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as crianças. Nessa direção, as formações foram planejadas buscando 
promover um espaço de discussão sobre a prática docente, trazendo 
a contribuição da literatura como conhecimento que pode somar ao 
planejamento das ações pedagógicas.

À medida que nos aprofundamos na leitura das obras de Clarice 
Lispector, principalmente sua produção infantil, fomos percebendo a 
riqueza de trabalho que poderíamos desenvolver com as/os docentes 
da Rede Municipal de Ensino do Recife. Evidentemente que tínhamos 
dúvidas sobre a recepção dos/as mesmos/as quanto ao trabalho com 
a referida autora. Nesse sentido, nos diz Dinis (2003, p. 5),

E é justamente pelo não enquadramento no formato 
tradicional da literatura infantil é que seus textos são 
singulares. A originalidade dos textos infantis de Clarice 
Lispector está em sua provocação ao leitor infantil enre-
dando-lhe em enigmas que contribuem na elaboração 
de novos caminhos para o conhecimento. 

Concordamos como autor quando ele afirma que os textos in-
fantis de Clarice provocam o leitor a descobrir novas possibilidades. E 
com esta compreensão levamos este universo infantil de Clarice para a 
formação do mês de março 2020, que iniciara de maneira presencial e 
fora concluída nos meses seguintes em formato digital em plataformas 
on-line, devido o contexto da pandemia da covid-19. Por reconhecer 
a contribuição da formação na profissionalização dos/as professores/
as, para o desenvolvimento de saberes pedagógicos e didáticos, fomos 
todos desafiados/as a trabalhar uma temática cuja a autora causou 
dúvidas e inquietações, mas que ao mesmo tempo nos encorajava.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No processo de planejamento das formações para o Ano Letivo 
de 2020, muitas dúvidas e inquietações foram suscitadas. No decorrer 
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do trabalho alguns questionamentos foram levantados pelo conjunto 
de professores/as formadores/as, por exemplo: a) uma autora como 
Clarice Lispector pode chamar a atenção dos/as estudantes? b) a 
autora é complexa, será que vai ajudar no trabalho de formação de 
leitores? c) como levar os estudantes a gostarem de ler a literatura 
de Clarice? d) como os docentes estão propondo o trabalho com as 
obras de Clarice Lispector? É irrefutável a legitimidades dos questio-
namentos elencados. No entanto, a natureza dessas problematizações 
revelava algo muito mais complexo. Que mesmo os/as professores/as 
demonstravam pouco conhecimento a respeito das obras da autora. 
Foi necessário realizar inicialmente uma pesquisa de natureza explora-
tória com a intenção de realizar um levantamento acerca da vida e obra 
da autora. Esse levantamento bibliográfico de obras literárias, artigos 
científico, teses, dissertações, vídeos e diferentes mídias, ajudaram 
a compor o arcabouço teórico que precisávamos para uma primeira 
aproximação com a autora e principalmente suas obras literárias infan-
tis, até então pouco conhecida pelos/as formadores/as.

Os questionamentos e o processo de pesquisa e estudo des-
dobraram-se no planejamento dos encontros de formação para os 
professores/as do Ciclo de Alfabetização da Rede Municipal de Ensino 
do Recife. Dentre os objetivos dos encontros destacamos: a) Realizar 
aproximação sobre os principais acontecimentos que marcaram a vida 
e a obra de Clarice Lispector; e, b) Propor atividades de leitura e escri-
ta para o Ciclo de Alfabetização, a partir da obra de Clarice Lispector 
Quase de Verdade.

Iniciamos o mês de março/2020 e logo percebemos que, como 
nós formadores/as, os professores/as estavam com muitos questio-
namentos acerca de como levar Clarice Lispector para as turmas do 
Ciclo de Alfabetização. Foram adotadas um conjunto de estratégias 
pedagógicas que orientaram o desenvolvimento das ações formativas, 
destacamos: as rodas de conversa, curiosidades sobre diversas fazes da 
vida da autora, contato com as obras literárias infantis, apresentação 
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de vídeos e imagens, exposição dialogada e contação de histórias a 
partir de trechos das obras infantis, contos e crônicas.

No momento inicial construímos com os/as professore/as uma 
linha do tempo voltada a aspectos da vida e obra de Clarice. Foi impres-
sionante como logo percebemos o encantamento dos/as professores/
as pela autora a partir do momento em que conheciam eventos de sua 
vida e trechos de suas obras literárias como contos, crônicas, cartas e 
romances. Daí em diante a formação fluiu muito bem pois ficou per-
ceptível as várias possibilidades de levar as obras de Clarice Lispector 
ao universo das crianças.

Quase de Verdade foi a obra da autora que norteou toda discus-
são quando refletimos estratégias de leitura e o letramento literário. 
Ao término do momento formativo, os/as professores/as expressavam 
o contentamento em perceber ser possível propor atividades de leitura 
e escrita as crianças do Ciclo de Alfabetização tendo como referência 
obras infantis de Clarice Lispector. Para nós foi muito gratificante per-
ceber esta possibilidade se concretizar nos momentos de socialização 
e avaliação dos/as professores/as.

A pandemia mudou o mundo e nossa escola também. A partir da 
segunda quinzena de março/2020, nosso planejamento foi modificado. 
Os momentos formativos que sempre foram presencias, passaram a 
acontecer remotamente no formato digital. Mais um desafio, novos en-
contros, dessa vez virtuais, novas leituras, pesquisas, reflexões e nosso 
planejamento foi alterado para momentos formativos on-line. Outra vez 
nos surpreendemos com o retorno dos professores/as. Grande adesão, 
envolvimento e participação nas etapas que propomos. Inicialmente 
um estudo individual de referencial teórico e em seguida o momento 
on-line no qual a proposta inicial foi desenvolvida. Não só a nossa ava-
liação, como também dos professores/as, nos levar a reconhecer nos 
professores/as do Ciclo de Alfabetização da Rede Municipal de Ensino 
do Recife um encantamento e um desejo de com as obras infantis de 
Clarice Lispector possibilitar as crianças um letramento literário.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Com as mudanças engendradas a partir do século XX, como 
o processo de industrialização da sociedade, o avanço das ciências e 
tecnologia, e mais recentemente com as tecnologias digitais, foram 
sendo desenvolvidas e incorporadas novas estruturas, processos de 
organizações e propostas pedagógicas que respondam melhor aos 
anseios da sociedade.

A educação precisa responder as novas exigências, para isso o 
professor/a tem um papel fundamental, ator importante para contri-
buir com esse novo desenho de sociedade e assim a formação passa a 
ser fundamental. Conforme, Nóvoa (2019, p. 3)

A escola assenta num contrato social e político que lhe 
atribui a responsabilidade pela formação integral das 
crianças e num modelo organizacional bem estabeleci-
do. No início do século XXI começou a tornar-se claro 
que este contrato e este modelo precisam de ser profun-
damente repensados. Já não se trata de melhorias ou de 
aperfeiçoamentos ou mesmo de inovações, mas de uma 
verdadeira metamorfose da escola. Fazer esta afirmação 
é, também, reconhecer as mudanças que, inevitavel-
mente, atingem os professores e a sua formação.

Pensar a formação de professores/as significa uma construção 
permanente, que envolve múltiplas e complexas dimensões. Não exige 
apenas o conhecimento técnico. Nóvoa, 2019, afirma que assim como 
a escola precisa renovar os ambientes e propostas pedagógicos, assim 
a formação de professores/as precisa se renovar, não podemos atribuir 
valor ao conhecimento técnico e esquecer do conhecimento produzido 
no chão da escola, sendo este saber prático tão importante quanto o 
saber teórico e científico.

Acreditamos na formação de professores a partir de um espaço 
que possibilita a discussão e o diálogo entre os saberes produzidos pelos 
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atores que estão no espaço escolar e realizam suas ações pedagógicas 
e os saberes de outros professores que pesquisam, estudam e propõe 
reflexões a partir das perspectivas e as bases teóricas necessárias para 
se pensar a prática. Entendemos que esse é um caminho de formação 
que pode construir novas possibilidades de mudança para escola.

É inegável a necessidade de articular teoria e prática, imprescin-
díveis para o desenvolvimento das ações docentes que nos remete ao 
processo de formação continuada, e ao mesmo tempo da profissiona-
lização de professores/as. Assim afirmam Alves e Garcia, (2002, p. 81):

A teoria será sempre confrontada com o concreto social-
-escolar, e este será olhado a partir da teoria, recuperan-
do-se a unidade dialética teoria-prática. Mas apreender 
o real exige mais do que o olhar da Filosofia, Sociologia, 
Psicologia ou Antropologia. Exige a articulação das dife-
rentes áreas do conhecimento na interdisciplinaridade, 
redefinindo métodos e categorias. 

Pensar a formação de professores/as significa discutir coletiva-
mente interesses e necessidades pessoais, pedagógicas, estruturais, 
estas não estão associadas apenas a dimensões pessoais, é muito além 
disso, daí que a força se assenta na colaboração, compartilhamento, 
e trocas de saberes e experiências, de maneira que no coletivo nos 
tornamos mais, assim entendemos que contribuímos para formação e 
profissionalização dos professores/as. Para Nóvoa (2019, p. 6):

Tornar-se professor – para nos servirmos do célebre 
título de Carl Rogers, tornar-se pessoa – obriga a refletir 
sobre as dimensões pessoais, mas também sobre as 
dimensões coletivas do professorado. Não é possível 
aprender a profissão docente sem a presença, o apoio 
e a colaboração dos outros professores. Acreditamos na 
formação de professores a partir de um espaço que pos-
sibilita a discussão e o diálogo entre os saberes produzi-
dos pelos atores que estão no espaço escolar e realizam 
suas ações pedagógicas e os saberes de outros professo-
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res que pesquisam, estudam e propões reflexões a partir 
das perspectivas e as bases teóricas necessárias para se 
pensar a prática, entendemos que esse é um caminho 
da formação que pode construir novas possibilidades de 
mudança no interior das escolas.

No caso da proposta de formação continuada desenvolvida, 
pautamos nossa atuação na perspectiva do letramento literário dos/as 
professores/as uma vez que se trata de uma abordagem que contribui 
para ampliação do repertório de leitura de mundo, universo vocabular 
e possibilidades pedagógicas. A questão – Que atividades podem ser 
propostas para que os estudantes conheçam Clarice Lispector? – Foi 
propulsora de muitas reflexões por partes dos professores/as partici-
pantes da formação.

Na atividade sobre a biografia de Clarice propomos a compo-
sição de um painel a partir de tarjetas distribuídas, nessas tarjetas 
havia o registros referente a vida e obra de Clarice, nessa atividade 
questionávamos aos professores a possibilidade de realizá-la na sala 
de aula, então a maioria dizia, sim, é possível, fazendo adaptações, 
simplificando a linguagem para as crianças, formando duplas ou 
grupos de trabalho, foi sugerido também, agrupar os/as estudantes 
que se encontravam no processo de alfabetização mais avançado com 
outros/as no processo inicial para que a leitura das tarjetas sejam mais 
compreensível, e assim, estimulem os/as estudantes a participarem do 
momento proposto.

Interessante, ainda, foram as proposições de desdobramento 
das atividades para outros componentes curriculares, o que denota 
uma perspectiva interdisciplinar, a preocupação das professoras em 
agrupar os/as estudantes com os diversos níveis de escrita e de leitura 
significa uma intenção pedagógica que respeita os níveis e ritmos de 
aprendizagem de todos estudantes, isso significa uma atitude inclusiva.

Fizemos a leitura do livro Quase de verdade, apresentando 
uma proposta de leitura proposta por Solé (1998). Primeiro fizemos 
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algumas perguntas aos professores: O que o desenho da capa diz pra 
vocês? De quem ou o que a história vai contar? Convidamos a leitura 
do título e autora do livro.

Após essas perguntas fizemos a leitura com algumas paradas no 
texto, essas paradas eram planejadas com objetivos de prever algumas 
ideais do autor do texto.

Seguimos a leitura e chamamos atenção para confirmação 
ou não de suposições das hipóteses levantadas antes da leitura da 
história e seguimos a discussão com as professoras sobre o que fazer 
depois da leitura.

Nós, professores/as formadores/as discutimos com as professo-
ras participantes sobre que atividades poderiam ser feitas, assim sugiram 
diversas sugestões como por exemplo: a) a reescrita coletiva do texto, 
tendo a professora como escriba; b) conversar com os estudantes sobre 
as partes do texto que chamou mais atenção; c) trabalhar com texto 
fatiado para remontagem da história, explorando a sequência lógica.

Seguindo a discussão apresentamos as etapas do letramento li-
terário proposto por Rildo Cosson (2019), esse momento foi muito rico 
porque as professoras confirmaram que já realizavam algumas etapas 
do letramento literário, assim como reconheciam que desconheciam 
outras etapas e confirmavam a necessidade de trabalhar em sala de 
forma mais sistemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Optamos pelo relato de experiência por entender que a pro-
posta da formação se constituiu um momento singular onde foram 
sendo tecidas e compartilhadas as impressões e os saberes produzidos 
durante os encontros de formação. No decorrer da produção deste 
artigo entendemos o quanto é importante compartilhar nossas experi-
ências, interagimos entre nós durante a produção e observamos outras 
perspectivas do nosso trabalho de professores/as formadores/as.
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Consideramos nossa experiência fascinante pela surpresa que 
tivemos quando nos deparamos com o deslumbre e encantamento por 
parte dos/as professores/as, no que se refere ao trabalho com uma 
literatura que a princípio era pouco conhecida pela maioria dos profes-
sores/as. O mundo infantil de Clarice Lispector, pouco conhecido pela 
maior parte dos formadores não era tão conhecido e suas obras eram 
consideradas pela maioria como complexas e até inatingíveis.

As discussões e proposições de trabalho pedagógico apresen-
tado e debatido no espaço de formação foi considerado pelos/as pro-
fessores/as rico em possibilidades pedagógicas, além de ter sido uma 
descoberta conhecer o universo literário infantil de Clarice Lispector. 
Este trabalho inicialmente indicava mais dúvidas quanto ao envolvi-
mento dos professores, mas no desenrolar das atividades tivemos a 
satisfação de compartilhar muitas propostas de trabalho.

Refletir a prática docente a partir das obras infantis de Clarice 
Lispector no Ciclo de Alfabetização foi um desafio, ao mesmo tempo 
instigante e propulsor de motivação para desenvolver outros trabalhos, 
entendemos que o novo pode ser cheio de dúvidas, mas o trabalho 
coletivo e abertura para reflexão das práticas possibilita boas e qualifi-
cadas proposições de trabalho no espaço escolar.
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RESUMO
Este estudo propõe reflexões sobre o processo de formação do leitor no 
âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. Trata-se de uma pesquisa de 
Mestrado em andamento em um Programa de Pós-Graduação em Educação 
de uma universidade pública baiana que apresenta a seguinte questão 
norteadora: como as ações pedagógicas de leitura, desenvolvidas pelos pro-
fessores no Curso Técnico em Informática do Centro Territorial do Piemonte 
da Diamantina II (Cetep), podem contribuir para a formação do leitor crítico 
e autônomo? Para tanto, busca-se analisar ações pedagógicas desenvolvidas 
por professores do referido curso e discutir os desafios e as possibilidades 
destas para o processo de formação do leitor crítico e autônomo. Os fun-
damentos teóricos são desenvolvidos a partir da discussão de dois eixos 
centrais, quais sejam formação docente e formação do leitor. De natureza 
qualitativa e pautada numa abordagem colaborativa de pesquisa, o recorte 
aqui selecionado analisa dados produzidos a partir do dispositivo grupo de 
discussão, realizado com cinco professores colaboradores da pesquisa. Os 
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resultados parciais mostram que os docentes compreendem que a formação 
propicia partilha de conhecimentos e experiências, como também contribui 
para a melhoria da prática; reconhecem também que a formação repercute 
nas ações pedagógicas e estas podem ser uma limitação no processo de 
formação do leitor crítico.
Palavras-chave: Formação Docente. Leitura. Educação Profissional.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A discussão sobre a formação docente tem se alargado nos 
últimos tempos, tendo como um de seus propósitos compreender os 
processos formativos como um conjunto de atributos relacionados à 
vida pessoal e profissional do professor, já que o fazer pedagógico é o 
resultado de um conjunto de fatores que envolvem saberes científicos, 
pedagógicos e saberes construídos mediante os conhecimentos de 
mundo, de formação e do convívio em sala de aula.

No contexto escolar, o processo de formação do leitor possui 
um imbricamento com a formação do professor, posto que os do-
centes são, com efeito, importantes mediadores e fomentadores de 
estratégias de promoção à leitura e a formadores de leitores. São eles 
que planejam as ações pedagógicas pensando que tipo de leitor se 
pretende formar no contexto no qual estão inseridos e que concepções 
de leitura e de linguagem permeiam as práticas de sala de aula.

Fato é que a sociedade transfere para o professor a respon-
sabilidade da (re)produção do conhecimento e da preparação das 
novas gerações. Por isso, “o cerne do desenvolvimento da identidade 
de um professor é, sem dúvida, a leitura [...] Professor, sujeito que lê, 
e leitura, conduta profissional, são termos indicotomizáveis – um nó 
que não se pode e não se deve desatar” (SILVA, 2009, p. 23). Dessa 
forma, reconhecendo o entrelaçamento desses aspectos, o professor 
ao planejar as ações pedagógicas precisa criar caminhos que possi-
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bilitem ao aprendiz ser artífice e curioso do processo de busca pela 
produção do conhecimento e que o ponha em interação com o objeto 
da aprendizagem: a leitura.

Este estudo resulta do recorte de uma pesquisa de Mestrado 
em andamento em um Programa de Pós-Graduação em Educação de 
uma universidade pública baiana e propõe reflexões sobre o processo 
de formação do leitor no âmbito da Educação Profissional e Tecnológi-
ca. Trata-se de uma investigação que surge da inquietação das autoras 
ao tomar conhecimento a partir dos relatos produzidos no cotidiano 
escolar por docentes acerca da falta de proficiência leitora de alunos do 
Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina 
II (Cetep), campo empírico do estudo, situado no interior baiano. São 
narrativas permeadas de queixas, dúvidas e angústias, que, por vezes, 
veiculam ideias de que os alunos não leem, não valorizam a leitura ou 
apresentam resistência ao ato de ler.

No recorte aqui proposto, são problematizados os desafios e 
as possibilidades no tocante à formação docente vivenciada pelos co-
laboradores desta pesquisa que são professores do Curso Técnico em 
Informática do Cetep. Toma-se como questão norteadora: como as 
ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores no Curso Técnico 
em Informática do Centro Territorial do Piemonte da Diamantina II 
(Cetep) podem contribuir para a formação do leitor crítico e autôno-
mo? Para buscar respondê-la, traçamos como objetivo geral analisar 
como se constitui o processo de formação leitora dos estudantes do 
Curso Técnico em Informática do Centro Territorial do Piemonte da 
Diamantina II (Cetep). Buscamos, também, descrever como se desen-
volvem as ações pedagógicas de leitura implementadas por professo-
res deste curso; discutir os desafios e as possibilidades pedagógicas, 
no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, para o processo 
de formação do leitor crítico e autônomo; identificar as concepções 
de leitura/leitor emergentes das narrativas dos professores do Curso 
Técnico em Informática do Cetep de Jacobina-BA; e problematizar 
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as experiências de leitura vivenciadas e narradas pelos docentes do 
Curso Técnico em Informática.

Os fundamentos teóricos sedimentam a discussão em dois 
eixos, a saber, leitura e formação docente. Para explorar o primeiro, 
dialoga-se com Freire (2011), Petit (2013), Lajolo (1994). Já o debate 
sobre formação docente baseia-se em Nóvoa (1999) – assim como sua 
participação na Webconferência “Formação de professores em tempos 
de Pandemia” (WEBCONFERÊNCIA..., 2020) –, Freire (2013) e outros. 
De natureza qualitativa, o estudo privilegia a abordagem colaborativa 
e ancora-se nos estudos Lüdke & André (1986), Ibiapina (2016); e para 
análise dos dados seguimos a metodologia interpretativa da Análise 
Textual Discursiva, ancorada em Moraes e Galiazzi (2016). O grupo de 
discussão, baseado em Weller e Pfaff (2013), foi utilizado como dispo-
sitivo para produção de dados, posto que possibilita envolvimento, in-
teração e reflexão entre o pesquisador e os colaboradores da pesquisa.

Este artigo subdivide-se em quatro seções. Além desta intro-
dução, tem-se a segunda seção na qual se descreve de forma breve, 
os caminhos metodológicos. Na terceira seção, discute-se a formação 
docente e o entrelaçamento com a formação do leitor na escola. Na 
quarta, são apresentados e discutidos os resultados parciais do estudo. 
Além dessas, apresentamos as considerações finais.

PONTO DE PARTIDA: O CAMINHAR PELO PERCURSO

Dada a natureza da pesquisa em um contexto educacional, op-
tamos por um estudo qualitativo, por considerarmos que este é “[...] 
é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza 
a realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 18).

Com relação à abordagem, a colaborativa foi a escolhida por 
ser uma “modalidade de trabalho crítico caracterizado por tentar com-
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preender, interpretar e solucionar os problemas enfrentados pelos 
professores, proporcionando informações que permitem a transfor-
mação da cultura docente” (IBIAPINA, 2016, p. 34-35).

Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus e, em 
respeito às normas determinadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para o distanciamento social, primeiro, foi feito um convite aos 
professores que lecionam no Curso Técnico em Informática do Cetep 
por e-mail, em novembro de 2020, ocasião na qual eles foram infor-
mados sobre o objeto de estudo pesquisado, o contexto, os objetivos e 
relevância da pesquisa. Cinco professores responderam positivamente.

Os dados empíricos apresentados neste artigo foram produzi-
dos com base na realização de grupos de discussão, que ocorreram 
no formato remoto, em dois encontros com duração de 60 minutos, 
cada um, por meio da plataforma virtual Google Meet. Esse dispositivo 
nos permitiu compreender os desafios e as possibilidades vivenciadas 
pelos docentes no tocante à formação continuada e sua relação com 
a formação do leitor crítico e autônomo, aproveitando ao máximo o 
grau de envolvimento e a base de confiança mútua entre eles. Ao pos-
sibilitar a fluência de diálogos e opiniões significativas sobre o tema, 
retomamos a ideia de Weller (2013), para quem o grupo de discussão 
pode ser uma ferramenta que o pesquisador dispõe para reconstruir 
os contextos sociais e reorientar as ações.

Com relação ao perfil dos professores colaboradores, um 
professor possui licenciatura em Geografia; outro em História, e três 
possuem formação em Letras. Todos possuem Pós-Graduação lato 
sensu, sendo que dois deles são Pós-Graduados em Metodologia do 
Ensino da Educação Profissional. Por questões éticas, os participantes 
são identificados por pseudônimos1.

1  Os pseudônimos escolhidos pelos docentes entrevistados foram: Flor, Pequenina 
7, Sinho, Multicor, Rosa do Deserto.
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Para analisar o material produzido, optamos pela Análise Textual 
Discursiva (ATD), “que corresponde a uma metodologia de análise de 
informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 
compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GALIAZZI, 
2016, p. 13). A ATD compõe um ciclo de análise organizado em três 
etapas, a saber: unitarização, categorização e metatexto, as quais possi-
bilitaram o surgimento de categorias, dentre elas, a formação docente.

FORMAÇÃO DOCENTE E FORMAÇÂO DO LEITOR: 
CAMINHOS ENTRELAÇADOS E COMPROMISSOS FIRMADOS

Ao lançar o olhar sobre a formação docente como categoria 
de análise nesta investigação que permeia o campo da Educação em 
interface com Linguagem, dar-se-á por compreender que é uma dis-
cussão necessária, posto que as demandas no campo educacional são 
dinâmicas e multifacetadas e exigem do professor saberes acadêmicos 
e pedagógicos para refletir acerca dos dilemas vivenciados no dia a 
dia de sala de aula, agir na (in)certeza em busca de possíveis soluções. 
Exige compreender também que a formação é um movimento dialó-
gico, inacabado que envolve o comprometimento do docente com a 
reflexão da/sobre a prática.

Nessa linha de raciocínio, como lente teórica, recorre-se a 
Freire (2013, p. 25), quando o pensador afirma que “quem forma se 
forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. Nesse viés, o processo de formação é um ato reflexivo, uma 
ação contínua que envolve aspectos subjetivos e objetivos e, se dá em 
uma relação dialógica. Ao formar, o professor também se reconstrói, 
se constitui e colabora com a formação do outro. Entendemos forma-
ção, portanto, como um conjunto de características que envolvem os 
saberes acadêmicos e também a maneira de o professor atuar, pensar 
e fazer as escolhas.
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A formação docente, valendo de uma metáfora, é a bússola 
para guiar os modos de organizar pedagogicamente os conhecimentos 
para efeitos de aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, a formação 
do leitor que discutimos nesta pesquisa possui um entrelaçamento 
com a formação do professor, posto que os docentes são agentes 
mediadores entre os alunos e as leituras, são eles que planejam as 
ações pedagógicas pensando nos leitores que se pretendem formar no 
contexto escolar.

Na Educação Profissional de Nível Médio, pensamos, portanto, 
que a leitura deva ser vista como direito básico, como estratégia para a 
formação de cidadãos conscientes dos seus projetos e escolhas de vida 
e dos fundamentos da produção social do trabalho. Recorremos às pa-
lavras de Petit (2013), que defende a contribuição da leitura e seu papel 
ativo na formação dos jovens, quando afirma que “a leitura contribui 
assim para criar um pouco de ‘jogo’ no tabuleiro social, para que os 
jovens se tornem um pouco mais atores de suas vidas, um pouco mais 
donos de seus destinos e não somente objetos do discurso dos outros” 
(PETIT, 2013, p. 100). A autora instiga-nos a pensar a leitura como um 
prelúdio ao exercício da cidadania, já que ela desperta “o espírito crítico 
que é a chave de uma cidadania ativa” (PETIT, 2013, p. 27).

Nesse sentido, é importante que os profissionais responsáveis 
pelas ações de leitura nesse contexto sejam leitores e tenham fami-
liaridade com a leitura. Marisa Lajolo (1994), em seu artigo intitulado 
Tecendo a Leitura anunciava, e ao mesmo tempo, denunciava a prática 
da leitura patrocinada pela escola, a começar dizendo que “o professor 
precisa gostar de ler, precisa ler muito, precisa envolver-se com o que 
lê” (LAJOLO, 1994, p. 108). Para esta autora, o espaço de leitura na 
escola deve ser de liberdade e de respeito ao desejo do aluno em ler o 
material de sua escolha ou também espaço de aceitação pela rejeição 
do leitor em relação à leitura sugerida pelo docente.

A leitura pode ser compreendida por concepções, a exemplo 
de leitura como a compreensão crítica do mundo. Freire (2011), na 
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obra A Importância do Ato de Ler, defende a prática de leitura como 
uma atividade que exige a superação de posturas ingênuas, como uma 
prática de libertação e de compreensão do contexto imediato que está 
interligado a um mundo mais amplo. “Lemos o mundo, antes mesmo 
de ler as palavras” (FREIRE, 2011, p. 19-20). Ler o mundo implica uma 
experiência ímpar vivenciada por cada leitor em seu contexto de vida 
e de realidade social. A abrangência de suas histórias e memórias se 
fortalecem e entrelaçam outras histórias, de modo que as próprias 
margens se transpõem à outras margens.

Ler também implica a percepção das relações entre o texto 
e o contexto, isto é, o pequeno mundo em que se vive sendo ima-
ginado pelo texto e (re)criado e associado ao mundo mais amplo. 
É ir além das palavras, a partir da sua experiência de ser e estar no 
mundo, por meio das leituras das coisas que o cercam e do mundo 
das outras pessoas, o leitor no dizer do autor, associa ao mundo mais 
amplo, ou seja, aos contextos sociais, culturais e políticos em que 
estão inseridos e propõe mudanças.

Esse contexto nos mobiliza a pensar que a atuação docente com 
o propósito de formar do leitor no âmbito da Educação Profissional e 
Tecnológica deve reconhecer a existência de um conhecimento tácito, 
espontâneo, intuitivo, experimental; um conhecimento construído no 
cotidiano da prática educativa, a partir do qual o professor fundamen-
ta seu processo de reflexão sobre a experiência prática (NÓVOA, 1999; 
WEBCONFERÊNCIA..., 2020). A formação do professor – que atua para 
formar sujeitos do conhecimento – defendida neste estudo parte da 
concepção freiriana de que educar não é transferência de saberes, 
mas criação de possibilidades; o educando não é um depositário de 
informações; e o educador não é um transferidor. Esses termos são 
compreendidos a partir da relação horizontal e democrática entre 
educadores e educandos no processo de ensinar e aprender, tomando 
por base a ideia de que “quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2013, p. 25). Nessa vertente, a 
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prática docente deve ser pautada na dialogicidade, na problematiza-
ção comprometida com o pensar e o fazer reflexivo, de modo a aguçar 
a curiosidade inquietante, a reflexividade do sujeito sobre o estar no 
mundo e, juntos, educando e educadores assumem-se como seres 
produtores de saberes e comprometidos com a transformação.

Em suma, defendemos a proposta de Educação Profissional de 
Nível Médio com compromisso de formar cidadão crítico e autôno-
mo2. Para isso, tornam-se necessárias ações pedagógicas de leitura 
que promovam o desenvolvimento do ser humano como indivíduo 
pensante na sua condição de trabalhador e de sujeito atuante num 
contexto histórico, social, econômico e cultural. Além disso, exige uma 
cultura de formação de professor permanente e em serviço, a fim de 
ampliar a reflexão da prática docente entre os pares para entrelaçar 
caminhos da leitura e de formação de leitores para além do espaço de 
sala de aula.

IMPLICAÇÃO DA FORMAÇÃO ÀS AÇÕES PEDAGÒGICAS DE 
LEITURA: O QUE REVELAM OS DOCENTES DO CETEP?

As discussões que operam nas áreas de Educação e Linguagem 
apontam que, no ambiente escolar, a formação do leitor se entrecruza 
com a formação de professor, posto que são docentes que organizam 
sistematicamente o conhecimento para efeito de aprendizagem dos 
jovens. Dessa forma, é importante que esses profissionais possuam 
saberes acadêmicos e pedagógicos, sobretudo para atender às novas 
competências de leitura exigidas nos contextos sociais vigentes. Tal 
questão é observada no recorte discursivo a seguir:

2  Os termos “crítico e autônomo” nesta pesquisa remetem aos princípios freirianos 
de que os sujeitos, num processo de reflexão, compreendem a sua presença no mundo 
como seres históricos, inacabados e inquietantes, assumem o ato de conhecer, de 
indagar, mediante à superação da ingenuidade à curiosidade epistemológica.
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Nós ainda temos uma concepção de trabalho com leitu-
ra e isso se deve a nossa formação inicial. Isso dificulta 
nosso trabalho, porque eu sou daquela geração que a 
gente faz o trabalho com um livro físico, um livro para 
a turma. Realmente, nós fazemos parte dessa geração. 
Talvez, justamente por fazermos parte dessa geração 
que nós também trazemos esta dificuldade. São dois 
mundos, são duas gerações. Então, precisamos parar e 
pensar na necessidade de espaços de formação sistema-
tizados para voltarmos a sala de aula e tentarmos ajustar 
a prática (Multicor, em colaboração ao presente estudo).

Pelo discurso da colaboradora, o ponto fulcral que inquieta 
o trabalho docente centra-se na formação. Há o reconhecimento das 
limitações no trabalho pedagógico que são vestígios da formação inicial, 
a qual atendia aos anseios da época, de uma geração de professores, 
de uma concepção de leitura e leitores num viés instrumentista que 
permeava os cursos de formação, os manuais e os livros didáticos, de 
um contexto educacional e social vigente. Nota-se, também, que a for-
mação repercute nas ações pedagógicas e podem ser uma das “pedras” 
de tropeço no processo de formação do leitor crítico e autônomo. Isso 
pode ser observado quando a docente argumenta, dizendo que é da 
geração que escolhe o (único) livro físico para ser lido pela turma.

Dessa forma, a voz da colaboradora representa vozes de muitos 
educadores cuja escolha do que ler está centrado na figura do profes-
sor, nas orientações dos livros didáticos com finalidades de responder 
atividades a respeito do que o texto diz, uma atividade mecanizada, 
rotineira para critérios avaliativos.

Percebe-se que, em alguns casos, a ausência de uma cultura 
de formação contribui para a permanência da educação “bancária”3 
a qual cerceia a liberdade e autonomia do educando no processo de 

3  Conceito criado por Freire e apresentado no livro Pedagogia do Oprimido, no qual 
a e educação é um ato de depositar, transferir, transmitir valores e conhecimento. O 
educador – o que diz a palavra –, é o sujeito que conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado; os educandos, aqueles que escutam docilmente.
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escolha da leitura, já que não são levadas em consideração a inquietu-
de, a curiosidade, a estética, seus desejos e motivações na tomada de 
decisão. Este se coloca numa posição de objeto passivo, de receptor 
das ações pensadas pelos docentes, de sujeito ingênuo no processo 
que envolve o ensinar e o aprender.

Nesse sentido, a fala da docente reafirma a fragilidade dos 
cursos de formação que nem sempre dão conta da formar futuros 
professores leitores e mediadores de leitura. Por essa razão, os cami-
nhos a serem trilhados pela e na escola para alterar essa realidade 
devem se constituir como momentos formativos contínuos, a começar 
pelo processo individual e de encontros com os pares para reflexão da 
prática e ampliação de repertórios de leituras, não como treino, mas 
como o objetivo de reformular os propósitos pedagógicos das práticas 
de leitura e rever a própria relação dos professores com a leitura. Rosa 
do Deserto, outra colaboradora do estudo, apontou como desafios, 
e mesmo tempo, como pontos fortes, em prol da formação leitor no 
Curso Técnico em Informática, alguns aspectos como a interdisciplina-
ridade e o alinhamento do planejamento às demandas do eixo:

Eu acredito que, de todas as experiências interessan-
tes que fizemos, os cursos livres ofertados durante a 
pandemia foram atividades bacanas que deram certo, 
porque a gente se reunia toda semana para planejar. 
A gente planejava o que a gente ia trabalhar, planejava 
os textos para trabalhar, as perguntas para mediação. 
Fazíamos sorteios de livros, sugestões de livros... Então, 
um dos legados da pandemia foi o trabalho em grupo 
pelo Google Meet. O caminho é despertar, é incentivar 
mais ainda esse trabalho interdisciplinar, esses trabalhos 
em grupo. É aplicar a formação em equipe... Por que os 
alunos gostaram? Porque mexeu com a dor, mexeu com 
a necessidade e com os interesses dos alunos (Rosa do 
Deserto, em colaboração ao presente estudo).
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O trecho apresentado refere-se aos cursos livres4 ofertados no 
Cetep como exemplo de experiência exitosa que contribuiu para a for-
mação do leitor crítico e autônomo, porque, conforme o ponto de vista 
da docente, o êxito se deu no diálogo entre os pares, no planejamento 
coletivo, na sistematização de um trabalho interdisciplinar entre os 
docentes de distintas áreas do conhecimento, na seleção de materiais 
de leitura por meio de várias linguagens e utilização de ferramentas 
digitais e, acima de tudo, no despertar o interesse dos alunos para algo 
que tenha sentido no processo formativo.

Do relato da colaboradora Rosa do Deserto depreende-se que 
essas atividades visaram à manutenção do vínculo dos estudantes 
com a escola, durante o período de afastamento em decorrência da 
suspensão das aulas presenciais, como também a preparação para o 
Enem e o desenvolvimento de habilidades para atuação no mundo do 
trabalho. A estratégia metodológica foi organizada por meio de ciclo 
de atividades pedagógicas sistematizada por professores e em parceria 
com profissionais convidados de área/eixos e temas distintos, com 
alternância de aulas no formato síncronas e assíncronas.

A discussão sobre a interdisciplinaridade marca a educação 
brasileira há muitas décadas como uma possibilidade para o rompi-
mento de um currículo que, historicamente, vem sendo fragmentado 
e descontextualizado em que as disciplinas veiculam conteúdos isola-
damente e, por vezes, tornam o processo educativo um ato solitário, 
desconectado da vida do aluno. Nesse viés, enxergar a necessidade do 
ensinar por uma perspectiva interdisciplinar implica reconhecer que 
o conhecimento é construído numa rede de relações, de articulações 

4  Em 2020, foram ofertados no Cetep, durante o período da pandemia ocasionada 
pela covid-19, diversos minicursos com duração de 20h, através da plataforma 
Google Meet e do Classroom, tais como: Marketing Pessoal: Destaque-se; 
Crescendo e Empreendendo; Combatendo o Racismo, o Machismo e Homofobia 
nas Relações de Trabalho; Geografias do Tempo Presente: o Brasil e o mundo na 
configuração atual.
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contextualizadas, partindo de uma visão de totalidade e estabelecendo 
conexões entre os interesses dos alunos, a realidade local e a global.

Por assim dizer, planejar ações pedagógicas interdisciplinares 
neste curso, pode ser o atalho para o alinhamento do planejamento 
em torno das necessidades dos alunos e do que é proposto para o eixo 
e curso. Nessa linha, veio à tona, mais uma vez, o discurso da cola-
boradora Rosa do Deserto, quando afirma a importância do encontro 
entre área técnica e as disciplinas da Base Comum e declara: “Eu não 
posso esquecer a importância das parcerias. No caso especificamente 
do curso em Informática, eu teria que ter principalmente a parceria 
das disciplinas área técnica”. Nesse sentido, entendemos que urge a 
necessidade de superação das “caixinhas”, isto é, de práticas individu-
alistas por meio de disciplinas isoladas, de organização de conteúdos 
programáticos fragmentados e depositado no aluno.

Para tanto, os colaboradores precisam nutrir-se de um pensar 
coletivo para um trabalho articulado entre os componentes curricu-
lares, numa perspectiva de formação aliada às especificidades dos 
estudantes no âmbito pessoal e profissional, num movimento de 
superação de concepção de formação tecnicista, trazida pelos alunos 
ao se matricularem no Curso Técnico em Informática. Como externou a 
colaboradora Flor, “é preciso resgatar a identidade dos alunos do curso 
Técnico em Informática. Primeiramente, conhecendo quem são eles? 
Quais os seus desejos? As suas dificuldades? As suas motivações?”.

Retomamos o raciocínio de Freire (2013), que defende a neces-
sidade de o professor assumir-se como sujeito pensante, crítico, autô-
nomo e reflexivo, quando afirma: “é pensando criticamente a prática 
de ontem ou de hoje que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 
2013, p. 40). Nesse sentido, é através do movimento de autoformação 
que a mudança acontece, é através do exercício de reflexão, numa 
relação de afeto, de reconstrução de sua autoestima que o professor 
cria, recria, constrói, reconstrói significa, ressignifica sua prática.
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Diante disso, a formação em exercício vai se constituindo quan-
do é possível mobilizar os conhecimentos científicos e articular a teoria 
estudada e a prática vivenciada. Sob esse aspecto, as colaboradoras 
Flor e Pequenina 7, ao refletirem sobre o percurso formativo no Cetep, 
foram enfáticas ao externar que existem cursos de formação continu-
ada ofertados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) 
e em parceria com outras instituições. Elas mencionaram a formação 
continuada da qual participaram por meio do curso de Especialização 
em Metodologia do Ensino da Educação Profissional. “Esse curso foi 
significativo para a nossa formação, porque buscou contextualizar o 
componente curricular de acordo com os eixos tecnológicos e ressig-
nificou a nossa prática”, afirmou Flor. Pequenina 7 reiterou, dizendo 
que “esse curso foi fundamental para a mudança de postura na prática 
pedagógica e para nós entendermos a concepção da Educação Profis-
sional na modalidade integrada que pretendemos ofertar que é formar 
um ser pensante”.

Os recortes discursivos sinalizam que o processo de formação 
proporcionado pela Especialização favoreceu partilha de conhecimen-
tos e experiências, como também contribuiu para a melhoria da prá-
tica, sendo considerada como ponto crucial no processo de formação. 
Freire (2013) e Nóvoa (1999) reconhecem que a prática docente crítica 
envolve o movimento de pensar sobre o fazer. É pensando a prática à 
luz da teoria que permitem aos docentes compreenderem e problema-
tizarem a realidade escolar.

Ao discutirem como ocorre a formação continuada no contexto 
de Educação Profissional, no Cetep, os docentes narraram o seguinte:

Eu penso que a nossa formação acontece todos os dias 
de forma autônoma. Nós fazemos a nossa própria for-
mação. Tem espaços de AC que também são espaços de 
formação continuada, os nossos bate papos que trazem 
algumas discussões. Eu acredito que a formação conti-
nuada acontece o tempo todo, mas o que falta no Cetep 
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é uma sistematização, é uma organização mesmo. Uma 
formação continuada oficial, sistematizada eu não vejo 
lá no Cetep. Eu vejo que a gente é muito auto formativo. 
Nós fazemos a nossa própria formação (Multicor, em 
colaboração ao presente estudo).
No Cetep tem cursos que são disponibilizados pelo 
governo e outras instituições. E tem também aquela for-
mação que é mais solitária, autônoma que a gente busca. 
Nós sentimos realmente a necessidade de mudarmos 
a nossa prática pedagógica, de aprendemos algo novo 
no dia a dia. Então, por exemplo, agora na pandemia 
tivemos que aprender a operacionalizar todas as ferra-
mentas digitais, fazer o curso. Aprender sozinho, estudar 
sobre gêneros digitais... Então eu penso que em cada 
eixo deve se fazer um trabalho mais alinhado...Mesmo 
que a gente esteja fazendo esses cursos de formação, 
tanto oferecidas pelo Estado ou estudo sozinho, mas 
se não houver um alinhamento dentro da escola, com 
os colegas do curso e eixo. Se não houver, um trabalho 
planejado em equipe, não vai gerar curiosidade, não vai 
fazer sentido e não vai ser transformador, porque se não 
for transformador na vida do aluno, não vai valer a pena 
(Rosa do Deserto, em colaboração ao presente estudo).

Os relatos sinalizam que os docentes do Cetep alimentam o 
desejo de implantação de uma cultura de formação reflexiva, sistema-
tizada, que seja alinhada aos desejos, aos anseios e às necessidades de 
formação de leitores conforme as exigências da sociedade contempo-
rânea. Em vista disso, é fundamental que os profissionais da educação 
saiam de posição de espectadores e passem a refletir sobre, como, por 
que e para que devemos integrar as Tecnologias Digitais ao processo 
pedagógico, de modo a potencializar a aprendizagem dos alunos.

Sobre essa perspectiva, Nóvoa, participando da webconferên-
cia Formação de professores em tempos de Pandemia (WEBCONFE-
RÊNCIA..., 2020) é enfático ao dizer que a formação deve ter como 
base a voz do professor, a reflexão da teoria sobre a prática e a partilha 
da prática entre os professores. O professor deve ser autônomo e 
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intelectual no sentido de produzir o conhecimento uns com os outros. 
Enfim, a escola deve promover espaço de reflexão colaborativa entre 
a teoria e a prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos recortes discursivos dos professores nos permitiu 
compreender que o sentido experienciado acerca da formação precisa 
ser um processo potencializador de reflexões, uma oportunidade para 
análise das situações vivenciadas, mudanças de posturas e tentativas 
de melhoria no movimento cíclico do ensinar e do aprender. Imbernón 
(2009) assegura que a mudança deve ser aquela em que o professorado 
assuma ser protagonista da formação, compartilhando seus significa-
dos, suas angústias com a consciência de que somos sujeitos quando 
trabalhamos juntos e desenvolvemos uma identidade profissional e 
não um mero instrumento nas mãos dos outros.

Diante disso, os docentes afirmam que há práticas formativas 
e autoformativas no Cetep; entretanto existe a necessidade de uma 
cultura de formação contínua e reflexiva, partindo das vivências 
no “chão da escola” e das demandas específicas que compõem a 
Educação Profissional e Tecnológica, e de modo particular, o Curso 
Técnico em Informática. Nestes processos formativos, os docentes 
apontam para a necessidade de alinhamento e sistematização do 
planejamento de modo interdisciplinar, para atender às exigências 
de formação do eixo/curso da Educação Técnica De Nível Médio, 
visando à formação do leitor crítico e autônomo, tomando-a como 
objetivo basilar no processo, e sempre fundamentada na concepção 
de leitura como produção de sentidos.
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A PRÁTICA, A FORMAÇÃO DOCENTE E  
AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Eurico Rosa da Silva Júnior
Claudete Leite Siqueira

RESUMO
Para despertar nos estudantes a aprendizagem significativa com ênfase no uso 
das novas tecnologias em sala de aula, o professor deve buscar meios para 
aprimorar sua prática docente, uma vez que a velha metodologia se tornou ob-
soleta e ultrapassada. Nesse sentido este artigo tem como objetivos fazer uma 
abordagem histórica dos caminhos percorridos pelos avanços tecnológicos na 
Educação Básica no Brasil nos últimos anos, traçar um panorama sobre a relação 
entre formação docente e tecnologias educacionais na sala de aula e por fim, 
destacar a importância dos usos das tecnologias na sala de aula como caminho 
para alcançar melhores resultados. Para que estes objetivos sejam alcançados 
realizamos a metodologia de pesquisa bibliográfica com levantamento das 
principais contribuições teóricas para a área de pesquisa tratada aqui, assim 
abordaremos estudos baseados em Conte e Martini (2015), Freire (1996), Silva 
Júnior e Siqueira (2020), Silva (2004) e Brasil (2018). Pretendemos com este 
estudo apontar os possíveis caminhos para a melhoria da prática docente com 
ênfase nos usos das tecnologias na sala de aula, bem como ensejamos que 
contribua para o aprimoramento da formação docente da Educação Básica.
Palavras-chave: Formação. Docência. Tecnologia na Educação. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Ser professor não é uma tarefa fácil. Sempre foi uma tarefa 
trabalhosa e árdua, a maior dificuldade está em ser um bom professor, 
uma boa professora e de fato, ensinar bem. Para Imbernón (2016) 
no último século a sociedade tem mudado drasticamente e exercer a 
função de professor também tem assumido grande parcela de com-
plexidade. Isso deixa claro que os desafios postos ao professor não 
são novos e muito menos fáceis já que lidar com uma sociedade que 
muda constantemente e que a escola em si, pouco acompanhou as 
mudanças advindas da tecnologia. A exemplo disso, temos cada vez 
mais estudantes há anos luz do professor em se tratando do uso das 
tecnologias, enquanto em algumas de nossas escolas sequer acesso à 
internet nós temos.

Imbernón (2016) é enfático ao dizer que nossa tarefa se tornou 
cada vez mais complexa, fato advindo de mudanças ocorridas nos 
últimos anos do século XX e mais recentemente. Vivemos em uma 
sociedade “líquida”, onde o on-line equivale ao contato físico com o 
outro. E mais uma vez, a escola não está pronta para tais mudanças 
e tudo isso recai sobre o professor, que precisa se adaptar ao novo 
normal e muitas vezes sem as ferramentas ou formação adequada.

Ser professor, ser professora em um contexto multimodal, mul-
timidiático ao qual vivenciamos, nada mais é do que uma tarefa difícil. 
É um ato de coragem, quanto mais no contexto de escolas sucateadas, 
onde mal temos acesso aos livros didáticos físicos, quanto mais acesso 
à internet de qualidade. E, na grande parte do tempo pedagógico o 
professor enfrenta esse desafio sozinho, sem apoio da escola ou da 
família, ficando à mercê das cobranças e da responsabilidade de dá 
conta de tudo.

Em contraponto a isso podemos também salientar que muitas 
vezes somos bombardeados pela tecnologia e pela inovação na edu-
cação, por um lado temos o grupo de professores que está aberto 
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à inovação, a tecnologia (com apoio) e do lado oposto o grupo de 
professores (não poucos) que se recusam veementemente a aceitar 
a tecnologia.

OBJETIVOS

• Fazer uma abordagem histórica dos caminhos percorridos 
pelos avanços tecnológicos na Educação Básica no Brasil 
nos últimos anos.

• Traçar um panorama sobre a relação entre formação do-
cente e tecnologias educacionais na sala de aula;

• Destacar a importância dos usos das tecnologias na sala de 
aula como caminho para alcançar melhores resultados;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo utilizou a metodologia de pesquisa bibliográfica, 
segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica consiste em utilizar a ex-
ploração de material já elaborado tais como livros e artigos científicos.

Assim privilegiou-se a utilização de pesquisa exploratória bi-
bliográfica especializada tais como artigos científicos, dissertações e 
teses. Nesse sentido responderemos os objetivos proposto partindo 
da coleta de dados baseado em autores com relevante contribuições 
em se tratando do tema desta pesquisa, faremos uma abordagem his-
tórica dos avanços tecnológicos ocorridos no Brasil nos últimos anos 
para então se traça rum panorama sobre as relações entre formação 
docente, tecnologias educacionais e qualidade no ensino.

Por fim trataremos de expor as devidas contribuições dos usos 
das tecnologias educacionais para a qualidade do ensino na Educação 
Básica, partindo de análise em produções acadêmicas de relevante 
valor teórico e prático.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nos últimos anos vivenciamos episódios em que cada vez mais 
fica explícito o desrespeito pelo professorado, seja pelo número absur-
do da violência física contra o docente (12,5% – OCDE 2019), seja pela 
ínfima procura pela profissão pelos jovens – 2,4% (PALHARES, 2018), 
seja pela negação de nossos direitos e garantias legais, seja ainda pela 
sobrecarga de tarefas, onde cada vez mais vemos professores com 
jornada tripla ou mesmo o alto índice de afastamento da profissão 
por doenças psicossomáticas – 66% (TEIXEIRA, 2018). Seja ainda pela 
história de sacerdócio que o professor tem desde os primeiros passos 
da educação no Brasil.

Concernente à aceitação dos novos desafios delegados ao 
professorado Freire (1996, p. 20) nos coloca que,

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a 
aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido 
só porque é novo, assim como o critério de recusa ao 
velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva 
sua validade ou que encarna uma tradição ou marca 
uma presença no tempo continua novo. 

Isso nos mostra a possibilidade de aceitação ou refutação do 
novo, colocando sempre que esta acepção ou não está ligada ao fato 
do “pensar certo”, o que para os dias atuais, este pensar, seria aceita-
ção do novo, tendo em vista que a escola está inserida em um todo 
midiático, as paredes fora da escola respiram tecnologia, e ela ainda 
mantém seu quadro negro e seu giz e muitos profissionais que não 
acompanharam a evolução.

A escola pós-Freire, tem deixado de lado a dialogicidade. Se 
pensarmos nos usos da tecnologia e na inovação, na aceitação do 
novo, escolas, professores e professoras ainda estão pecando com as 
ideias freirianas. Somos educadores coerentes que pensamos certo? 
Ainda para Freire (1996, p. 21),
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A tarefa coerente do educador que pensa certo é, 
exercendo como ser humano a irrecusável prática de 
inteligir, desafiar o educando com quem se comunica 
e a quem comunica, produzir sua compreensão do que 
vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que 
não seja comunicação e intercomunicação e que não 
se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é 
dialógico e não polêmico. 

Hoje, ser educador, ser professor, professora, sendo uma tarefa 
difícil, requer que o docente se reconheça como atuante em uma co-
munidade e que seu fazer docente está intrinsecamente ligado ao fazer 
do outro. Em Silva Júnior e Siqueira (2020, p. 152) podemos observar 
que “A profissionalização docente requer do profissional sólida forma-
ção [...] que embase sua prática, tornando-a como instrumento que 
abre caminhos e leve em consideração o meio e os indivíduos onde 
atua [...]”, Freire (1996, p. 22) corrobora para isso quando diz que “[...] 
na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 
o da reflexão crítica sobre a prática”. É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Não 
podemos agir, ser reconhecidamente professor, professora sem refle-
tirmos criticamente sobre nossa prática pedagógica, sem esta ação 
passamos a meros repetidores de um planejamento engessado.

Concernente ao que foi dito anteriormente e baseado em Freire 
(1996) dizemos que mudar não é fácil, está aberto as mudanças custa 
muito, leva tempo e muitas vezes negação ao novo, mas mudar é uma 
ação possível e necessária. Frente às mudanças advindas para a escola 
pública, o professor não pode renunciar seu direito de lutar, seja para 
mudanças mais dignas, mais próximas da realidade ou até mesmo lu-
tar contra as mudanças, não seríamos uma democracia se tivéssemos 
somente a unilateralidade. Posto isso, é de suma importância que a 
luta pelos direitos da classe esteja embasada no desejo de mudanças 
e de legalidade da mudança, e que as lutas também sejam entendidas 
como inerentes à prática docente “enquanto prática ética”. Não é no-
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vidade dizermos que as atuais mudanças no campo da nova BNCC foi 
delegada à escola como algo sem lutas, sem desafios. A BNCC foi posta 
à prova, mas as lutas continuam, visto que mesmo com debates em 
torno da proposta curricular, tivemos a escolha de uma base unilateral 
(visão do governo), em diversos aspectos o docente e discente não 
foi consultado sobre suas acepções. Isso é assunto para discussões 
futuras. Para Freire (1996, p. 39) a luta do professor por seus direitos 
“Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela 
faz parte”. Nisso o professor deve percebesse como lutador ativo, pois 
sem lutas não temos mudanças, sem lutas perdemos nossa identidade 
profissional, sem lutas estamos fadados ao fracasso profissional e pes-
soal. Ressaltamos que “Um dos piores males que o poder público vem 
fazendo a nós, [...] é o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo 
de tanto descaso pela educação pública, existencialmente cansados, 
cair no indiferentismo fatalistamente cínico que leva ao cruzamento 
dos braços” (FREIRE, 1996, p. 39).

Nesse contexto de desafios e mudanças nada mais salutar do 
que as exigências não tão novas à profissão quanto ao uso das tecno-
logias nas salas de aula. Desafio este imposto de forma verticalizada, 
uma vez que não há formações adequadas e de forma gratuita para 
os professores darem conta destes meios. Desafios estes que iremos 
debater no próximo capítulo.

Uma gama de avanços tecnológicos marca o século XX e XXI, se 
destacando o uso da internet com principal meio de comunicação de 
massa. Não é de causar estranheza dizer que ela também está presente 
dentro das escolas, influenciando assim o modo como colocamos em 
prática nosso fazer docente. O uso da internet de forma autêntica, de 
forma coerente, não deve ser deixado de lado, se a internet permeia os 
espaços escolares por parte de seus alunos, a escola, por sua vez, deve 
proporcionar formas de criar um elo entre a tecnologia e a educação. 
Aliar a internet à prática docente com o objetivo de alcançar o ensino-
-aprendizagem de fato não é uma tarefa fácil e leva tempo.
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Para despertar os estudantes à aprendizagem significativa com 
ênfase no uso das novas tecnologias em sala de aula, o professor deve 
buscar meios para aprimorar sua prática docente, uma vez que a velha 
metodologia se tornou obsoleta e ultrapassada. Pensando nisso Conte 
e Martini (2015, p. 1192), nos apresenta que,

Nessa perspectiva, mais do que ter certezas sobre os co-
nhecimentos, o professor necessita ser contagiado pelo 
princípio da incerteza e aberto às mudanças tecnológi-
cas e transformações vigentes. Hoje não é mais possível 
conceber uma educação estática, pois a realidade está 
em processo de mudança acelerada e interconexão com 
as tecnologias da informação e comunicação, e com isso 
além da própria natureza, o ser humano transforma. 

A mudança está acontecendo e cada escola, cada educador é 
testemunha da evolução tecnológica e estes não devem ficar de fora 
desta evolução. Mas o que estamos fazendo para mudar nossa prática? 
O que a comunidade escolar está fazendo para ajudar nesse processo? 
Que políticas públicas estão sendo usadas para a evolução de todo 
esse processo? São questionamentos que devem ser respondidos com 
ações e não com ideias, com papeis.

Para Conte e Martini (2015) quando falamos em tecnologias na 
educação percebemos que o surgimento deste termo não é recente 
dentro das escolas, embora grande parte ainda ande a passos lentos 
quanto à institucionalização das tecnologias dentro da sala de aula. 
A escola faz parte de um todo integrado no qual múltiplas mudanças 
ocorrem constantemente no que diz respeito às tecnologias, surgindo 
assim a necessidade do diálogo constante da educação com as trans-
formações tecnológicas recentes, isso exige do professor o pensar e 
o aprender diariamente, uma vez que a tecnologia nos possibilita um 
mundo de conhecimentos conectados a outros tantos mundos.

Diante de tudo isso o educador muitas vezes não sabe como 
enfrentar esse novo cenário que se apresenta com instigante pressa 
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e plasticidade, assim, além de suportar o ambiente escolar sucateado 
quanto às ferramentas tecnológicas e a crescente desprofissionaliza-
ção do docente, este ainda deve lidar com todas as dificuldades de 
responder aos apelos das tecnologias.

A tecnologia chegou e a escola ainda não está pronta para in-
formatizar-se. Cada vez mais presenciamos avanços tecnológicos fora 
dos muros escolares, em contrapartida a escola está cada vez mais 
atrasada em relação a estes avanços, quer seja pela negação docente, 
ou falta de recursos das escolas quanto a isso, ou ainda, talvez pela 
omissão do Estado em prover os mecanismos necessários para tais 
avanços (formações docentes de qualidade, materiais tecnológicos 
que acompanhem os avanços citados, bem como acesso à internet de 
qualidade em todas as escolas do Brasil). Olhando por este viés, não 
basta somente informatizar as escolas, não obstante temos escolas 
com computadores e acesso à internet de qualidade, mas nenhuma 
formação do pessoal docente. É importante que o professor tome co-
nhecimento de todas as formas de educar nossos jovens a explorarem 
seu potencial partindo da tecnologia. Tanto em universidades, como 
nas escolas públicas o cenário é precário, e isso torna o fazer do profes-
sor cada vez menos significativo. A internet proporciona o alcance de 
todos os locais e pessoas que almejam pela busca de conhecimentos, 
assim como, se ela não for aplicada de forma correta pela escola se tor-
nará uma ferramenta incapaz de alcançar seus objetivos educacionais.

Concernente à formação docente quanto à utilização das novas 
tecnologias, podemos dizer que os incentivos governamentais não são 
muitos, uma vez que são formações pontuais, para o público que já e 
usuário das ferramentas, o governo subentende que todo docente já 
é um exímio usuário das tecnologias. Ledo engano. Para Silva Júnior e 
Siqueira (2020), quando o professor é colocado frente ao aluno digital, 
podemos perceber que a escola ainda está dando passos lentos frente 
ao mundo digital,
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[...] quando mal sabem usar as ferramentas digitais na 
sala de aula, ficando à mercê de uma prática cada vez 
mais arcaica e de certa forma prejudicando a aprendi-
zagem significativa do alunado[...] mais cedo ou mais 
tarde os docentes, deverão ser a mudança, para que a 
verdadeira mudança da qualidade na educação acon-
teça, levando em consideração a evolução e o acompa-
nhamento dos profissionais da educação ao novo (SILVA 
JÚNOR; SIQUEIRA, 2020, p. 155).

Conte e Martini (2015) vão de encontro a isso quando nos 
falam: 

Os educadores precisam ter uma formação intelectual 
muito mais ampla e aprofundada do que vem sendo 
feito até agora. É necessário que esta nova formação 
contemple os problemas e complexidades do mundo 
virtual, pois a internet deve integrar o trabalho do futuro 
professor (CONTE; MARTINI, 2015, p. 1197).

Incrementar os usos da tecnologia no fazer pedagógico do 
docente não é fácil e não é do dia para a noite que se planeja uma aula 
com os usos da tecnologia, assim é necessário engajamento de todos da 
escola. Devemos ter em mente, que nos momentos de planejamento 
deve-se buscar maneiras viáveis de transmitir o conteúdo, lembrando 
que presenciamos um momento em que todas as informações estão 
ao alcance com apenas um click na tela do computador ou smartpho-
ne, assim consideramos o aluno como sujeito do conhecimento, ator 
desse processo, enquanto que o educador é o mediador.

Atualmente, temos visto cada vez mais os jovens conectados na 
internet, o que era acessado por uma minoria há pelo menos 10 anos, 
hoje é acessado por muitos. Vale dois questionarmos: como a educa-
ção recebe a influência da internet? E como tornar a internet parceira 
no processo educativo? Não é fácil responder tais questionamentos, 
principalmente porque temos dois caminhos na educação concernente 
ao uso das tecnologias: o que toma a internet como parceira, e outro 
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que a toma por inimiga. Como discutido anteriormente a educação 
não tem acompanhado a evolução tecnológica ocorrida fora de seus 
muros, contudo, não podemos tomar como evolução tecnológica uma 
sala de aula repleta de computadores, pois, uma educação voltada 
para os princípios tecnológicos não significa aula de computação.

É comum dizer que o professor tem perdido espaço nas aulas 
para a tecnologia. Mas, não seria o nosso currículo tão maçante que 
desmotive nossos alunos e estes procurem “sair de cena” durante as 
aulas? Diante disso, a escola precisa ensinar aos alunos como usar 
a tecnologia a seu favor, criando práticas construtivas com o uso da 
mídia, visto que em pleno século XXI presenciamos professores usan-
do métodos de ensino arcaicos com uma geração que vive e respira 
tecnologia. Vivemos em tempos que a internet deixa o mundo físico 
ultrapassado, visto sua liquidez, plasticidade, multidimensionalidade.

O uso da Internet na escola é exigência da cibercultura, 
isto é, do novo ambiente comunicacional-cultural que 
surge com a interconexão mundial de computadores em 
forte expansão no início do século XXI. Novo espaço de 
sociabilidade, de organização, de informação, de conhe-
cimento e de educação (SILVA, 2004, p. 3).

Nisso, a escola, como parte integrante da sociedade, e criado-
ra de conhecimento, não pode ficar de fora da evolução provocada 
pela rede mundial de computadores. Ainda para Silva (2004) se a 
escola não inclui a internet na educação dos estudantes, ela está 
indo contrária a história e de certa forma reproduzindo a exclusão 
social, pelo contrário, quando a escola faz uso dos espaços da mídia 
potencializa a aprendizagem dos estudantes e o inclui ao mundo 
informatizado, pois muitas vezes, mesmo que precário o aluno só faz 
uso da tecnologia na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inovação tecnológica está constantemente presente no coti-
diano tanto dos alunos quanto dos professores, assim deve ser levado 
em consideração o uso destes recursos na escola para a promoção de 
melhorias no processo de ensino e aprendizagem, entendendo que 
boa parte dos estudantes já é exímia usuária das mídias. O avanço tec-
nológico tem propiciado debates acerca de como usar estes aparatos 
dentro da sala de aula para aprimorar o fazer docente e para tornar 
o processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador. Assim, os 
aparatos tecnológicos devem ser tomados como apoio metodológico 
ao docente, possibilitando ao estudante interagir com diversas ferra-
mentas digitais e com os conteúdos. Porém, a escola não está prepa-
rada para essa reviravolta tecnológica, por diversos motivos, ela ainda 
caminha lentamente rumo aos avanços tecnológicos. Mas algo precisa 
ser feito, pois usar metodologias tradicionais nos dias atuais significa 
um retrocesso imenso em relação aos avanços da modernidade.

Podemos perceber ainda hoje que as tecnologias influenciam o 
dia a dia das pessoas, estando presente em quase tudo que fazemos. 
Grande parte de nosso alunado já chega à escola com uma grande 
bagagem concernente aos usos das mídias, deixando quase sempre o 
professor para trás em se tratando no manuseio das tecnologias. Cabe 
indagar: E nesse contexto, qual o papel do educador? O professor tem 
o papel de orientador, e não somente de transmissor, deve estimular e 
introduzir nas aulas as mídias já familiarizadas pelos alunos, mostrando 
que a escola está interligada com a vida real.

Diante destas colocações, é inegável que reconheçamos o 
papel que as tecnologias têm na educação, seja como ferramenta de 
comunicação ou favorecendo o processo de ensino/aprendizagem. 
A tecnologia no espaço educacional leva alunos e professores diante 
de novas formas de ver os conteúdos curriculares e novas formas de 
ensinar e aprender. Devemos ser lutadores por melhores condições de 
trabalhos e de aprendizagem e devemos ter em mente que,
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Internet na escola não é garantia da inserção crítica das 
novas gerações e dos professores na cibercultura. [...] 
Assim, mesmo com a Internet na escola, a educação 
pode continuar a ser o que ela sempre foi: distribuição 
de conteúdos empacotados para assimilação e repetição 
(SILVA, 2004, p. 8).
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RESUMO
O presente texto tem por objetivo apresentar apontamentos oriundos de um 
projeto de pesquisa em andamento que se desenvolve no âmbito do Gienef/
CNPq, o qual visa, por meio de estudo e intervenções colaborativas com pro-
fessores de diferentes níveis da Educação Básica, vinculados a redes municipais 
e estadual de ensino em Mato Grosso, promover reflexões e propostas que im-
pulsionem superações de dificuldades apresentadas pelos docentes na atuação 
profissional. Subsidiam teoricamente a investigação: Vaillant e Marcelo (2012), 
Nóvoa (2002), Camini (2012), Cunha (1997), entre outros. A pesquisa de abor-
dagem qualitativa apoia-se nas narrativas orais e escritas para compreender as 
necessidades formativas relativas às práticas de intervenção e ao percurso de 
formação dos professores. Buscou-se perceber dificuldades expressas por cinco 
professores/as em cartas pedagógicas escritas em resposta a uma socialização 
de dificuldade vivenciada no início da carreira docente por uma integrante. As 
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dificuldades expressam experiências semelhantes, sugestões de superações e 
motivações para busca de formação e desenvolvimento profissional. A “carta 
pedagógica” como modalidade narrativa revela-se instrumento potencial para 
possibilitar a socialização de medos e anseios quanto as práticas de ensino, 
formação e pesquisa com professores.
Palavras-chave: Cartas pedagógicas. Necessidades Formativas. Dificuldades 
de Professores Iniciantes.

INTRODUÇÃO

Buscando compreender as necessidades formativas de profes-
sores iniciantes na Educação Básica de redes públicas de ensino em 
Mato Grosso, por meio de narrativas escritas e orais de um grupo de 
professores vinculados a um projeto do Gienef/CNPq, o qual teve início 
no ano de 2020 e articula em grupo colaborativo, formação e pesquisa 
sobre os processos de ensino de Matemática e formação docente. O 
projeto envolveu diferentes tipos de registros. Para esse ensaio, sele-
cionamos o uso de cartas pedagógicas enviadas em resposta à carta de 
uma professora em processo de inserção profissional.

A carta que denominamos pedagógica foi escolhida para o 
registro inicial dos encontros formativos por ser um gênero textual 
conhecido pelo grupo de professores e por atender as expectativas 
da situação de formação: objetivar ao remetente uma mensagem que 
respondesse às questões pedagógicas registradas e socializadas sob o 
mesmo objetivo.

Moraes e Paiva (2018, p. 11) ressaltam que a carta é “um docu-
mento, peça para o diálogo, prosa, comunicação mais direta, coloquial, 
direcionada a um interlocutor” e, portanto, um sentido ao mesmo 
tempo, “objetivo e subjetivo, coloquial e formal, prosaico e poético. No 
âmbito da troca de informações e de saberes, as epístolas pressupõem 
mais diretamente uma relação entre o eu e o outro”. Logo, a carta 
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apresentou-se como um instrumento potencial à formação de profes-
sores, em especial no contexto de um grupo composto por professores 
de diferentes realidades, embora fossem ex alunos das universidades 
em que as pesquisadoras atuavam.

Uma das principais características de uma carta segundo Char-
tier (1991) está no fato de ser espontaneamente pensada, anunciando 
a verdade de uma experiência do autor. Além disso, a troca de palavras 
escritas que a correspondência permite são certamente os meios para 
pensar por si mesmo sob o crivo do pensamento do outro.

Em se tratando de uma carta de cunho pedagógico Camini 
(2012), ressalta que ela terá essas características quando o “seu con-
teúdo conseguir interagir com o ser humano, comunicar o humano de 
si para o humano do outro, provocando este diálogo pedagógico”. O 
autor destaca em sua reflexão que “uma Carta Pedagógica, necessaria-
mente, precisa estar grávida de pedagogia. Portar sangue, carne e osso 
pedagógicos” (CAMINI, 2012, p. 35).

Diante do exposto, as cartas pedagógicas analisadas resultam 
de resposta a uma carta de uma colega professora que se encontrava 
às voltas com seus dilemas e desafios enquanto professora principian-
te e interina de uma escola pública.

Algumas questões motivaram-nos à escrita deste trabalho: 
quais contribuições os professores dariam à carta em resposta aos 
apontamentos da professora Joana sobre sua atuação profissional 
iniciante na escola? socializam suas experiências rememoradas? apon-
tam novos aspectos? motivam a professora iniciante? Nossos ques-
tionamentos justificam-se pois o grupo estava iniciado em leituras e 
discussões relativas às condições dos professores iniciantes na carreira 
e sobre as contribuições de grupos colaborativos.

Reforçando esses questionamentos tínhamos claro que a inten-
ção era também de provocação e de reflexão dos respondentes sobre 
a carta da professora Joana e das reflexões e discussões que poderiam 
suscitar.
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PROFESSOR PRINCIPIANTE E A INSERÇÃO PROFISSIONAL: 
ALGUNS ASPECTOS A CONSIDERAR

A profissão docente é uma tarefa complexa em razão de um con-
junto de fatores. Dentre eles, Tardif e Lessard (2008) apontam que na socie-
dade atual, os professores vêm enfrentando novos desafios no cotidiano 
escolar em consequência da extraordinária expansão dos conhecimentos, 
da profusão de novas tecnologias da informação e da comunicação, da fal-
ta de reconhecimento por parte dos pais, da diversidade das turmas com 
vários níveis. Além disso, indicam outros fatores como a transformação 
das estruturas familiares, a ascensão das referências culturais e morais, do 
pluralismo cultural e as mutações do trabalho que também fazem parte 
da realidade da sociedade em que vivemos.

Nesta esteira expansionista dos conhecimentos, os saberes a 
serem ensinados e o saber ensinar também evoluem com o tempo 
e com as mudanças sociais. No campo da Pedagogia, o que era “ver-
dadeiro”, “útil” e “bom” ontem já não é mais hoje (TARDIF, 2014). Os 
conhecimentos se tornaram complexos, tanto pela densidade histórica 
quanto pela pluralidade e mutabilidade que o presente coloca às exi-
gências da vida profissional. Diante deste contexto, qual conhecimento 
profissional requer a profissão docente? Entende-se, porém, que bus-
car por uma definição não é uma tarefa fácil, conforme ressalta Nóvoa 
(2002, p. 27): 

[...] não é fácil defini-lo uma vez que esse conhecimento 
requer uma formação que tem a dimensão teórica, mas 
não é só teórico, tem uma dimensão prática, mas não 
é apenas prática; tem uma dimensão experiencial, mas 
não é unicamente produto da experiência. Estamos 
perante um conjunto de saberes e competências e de 
atitudes para a mobilização em uma determinada ação 
educativa, há certo consenso quanto a importância 
desses conhecimentos, mas também uma enorme difi-
culdade na sua formalização e conceptualização.
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O autor coloca em relevo a complexidade da profissão do-
cente, e por conseguinte sua formalização e conceptualização, nesse 
sentido, é premente pensar a formação docente e a implementação 
de reformas nos currículos levando em conta os saberes docentes e 
as especificidades do trabalho do professor no cotidiano. Essa ideia 
base das reformas que vêm sendo realizadas na formação de profes-
sores em muitos países, conforme ressalta Tardif (2014), expressa à 
necessidade de encontrar nos cursos de formação de professores, uma 
articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos 
pelas universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos 
pelos professores e suas práticas cotidianas.

Entende-se que há uma tentativa de mudanças para romper, 
sobretudo, com uma formação dominada pelos conhecimentos disci-
plinares, conhecimentos esses produzidos conforme ressalta o autor 
supra “em uma redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação do 
professor, devendo, em seguida, serem aplicados na prática por meio 
de estágios ou de outras atividades do gênero” (TARDIF, 2014, p. 25). 
No entanto, vale ressaltar que essa visão aplicacionista da formação 
profissional não tem mais sentido atualmente. É necessário superar 
modelos compartimentados e avançar para atuar na mutabilidade dos 
problemas, na dinâmica das dificuldades, com consciência sobre estas.

Outro fator agravante refere-se à pouca integração entre uni-
versidades e as redes de Ensino Fundamental e Médio, reforçando a 
desarticulação entre teoria e prática nos cursos de formação de pro-
fessores. Vaillant e Marcelo (2012, p. 67) também ressaltam essa di-
cotomia ao enfatizar que “muito se escreveu acerca do conhecimento 
prático, ainda que muito frequentemente a formação inicial construiu 
um saber docente teórico e desligado da atividade profissional”.

Face ao exposto, pensar a Formação do professor enquanto 
apropriação profissional supõe a combinação de diferentes estratégias 
de formação e uma nova concepção do papel do professor e, em con-
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sequência, a atividade de ensinar requer uma nova formação inicial e 
permanente (IMBERNÓN, 2001).

Neste cenário os egressos dos cursos de licenciaturas em 
processo de inserção profissional se deparam com inúmeras situações 
oriundas das lacunas da formação inicial, dentre elas, a dicotomia en-
tre teoria e prática e ausência de reflexões profícuas que contemplem 
uma nova concepção de formação e atuação profissional.

Soma-se a todos esses percalços da formação inicial as deman-
das da sociedade em transformação e, como já mencionado, a extraor-
dinária expansão do conhecimento, assim, tomamos como referência 
estudos de Garcia (1999) em que enfatiza a formação de professores 
como um “processo contínuo, sistemático e organizado”. Isso implica 
entender que a formação de professores abarca toda a carreira docen-
te. O referido autor em seus estudos tem voltado seu olhar também 
para a fase de iniciação à docência, visto que, ainda que se trate de 
atividades de desenvolvimento profissional, possui características 
próprias. É um período de tensões e aprendizagens intensivas em 
contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os professores 
principiantes devem adquirir conhecimento profissional.

Nesse sentido, Vaillant e Marcelo (2012, p. 25) fazem uma 
ressalva:

As políticas integradas para a formação inicial e o desen-
volvimento profissional docente devem prestar particu-
lar atenção aos dispositivos de apoio para aqueles que 
iniciam na docência. Essa é uma fase de aprender o ofí-
cio de ensinar que sistematicamente foi esquecida. Uma 
etapa a qual as dúvidas, as inseguranças, a ansiedade 
por ingressar na prática acumulam-se e convivem sem 
boa vizinhança. É um momento importante na trajetória 
do docente que se refere à aquisição de um adequado 
conhecimento e competência profissional em um breve 
período de tempo e, em geral, na maior das solidões. 
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Os professores ao se depararem com as dificuldades na nova 
profissão sofrem o que Veenman (1984) denomina de “choque de 
realidade” que representa as dificuldades na nova profissão. Esse 
sentimento emerge quando o professor principiante se depara com 
situações complexas nunca vistas antes, a exemplo: “dificuldade de 
relacionamento com os alunos, com a direção e com os colegas mais 
experientes; com os pais, dificuldades na transmissão de conhecimen-
tos, no uso de material didático, entre outros” (GAMA; FIORENTINI, 
2008, p. 32).

É importante ressaltar que esse processo de inserção profissio-
nal, no Brasil, ainda é muito incipiente; o país é carente de políticas, 
programas ou projetos de acompanhamento, apoio e/ou supervisão 
aos professores no período inicial da carreira (ANDRÉ, 2012). Enquanto 
que em países da Europa (como Portugal e Espanha), nos Estados Unidos 
e no Japão, há anos, essa fase de inserção à docência tem sido objeto 
de atenção dos pesquisadores, dentre os quais destacamos Vaillant e 
Marcelo (2012); Veenman (1984); Giovanni e Marin (2014), Huberman 
(1995) que descrevem esse período como uma fase importante e pro-
blemática da carreira do professor, marcada por insegurança, conflitos 
e grandes aprendizagens e, sobretudo, pelo desenvolvimento pessoal 
e profissional e pela construção de identidades profissionais.

Como se constata o professor principiante fica à mercê de sua 
própria sorte, uma vez que não tem apoio sistematizado que con-
temple reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem dentre 
outros aspectos relativos às especificidades dessa fase da carreira 
docente, ainda muito ligada ao percurso formativo. Esse fato também 
é evidenciado nos cursos de formação continuada e no âmbito das 
escolas, visto que a gestão escolar e dos sistemas, por não terem a 
compreensão das particularidades desse período da carreira docente, 
não percebem as necessidades formativas dos principiantes.

Não obstante, vemos que algumas iniciativas no âmbito da 
formação continuada e da pesquisa com professores têm apontado 
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resultados positivos quando orientados por estratégias de formação e 
estudo supervisionados ao longo do período inicial da carreira, acom-
panhamento, orientação à prática profissional, a qual Roldão, Reis e 
Costa (2012) denominaram ‘indução’. Outros autores ainda propõem 
o uso de narrativas para reconstrução de trajetórias de formação, 
buscando novos significados para transformar a própria realidade, 
apresentando-se como constitutivas de aprendizagens à docência nas 
diferentes fases da carreira. Busca-se com as narrativas, estabelecer 
um “diálogo entre a prática vivida e as construções teóricas formuladas 
nesta e sobre estas vivências” (CUNHA, 1997, p. 4).

METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa foi concebida como sendo do tipo qualitativa; faz 
uso de narrativas produzidas por meio de cartas pedagógicas como 
elemento de reflexão das questões que são postas pela prática profis-
sional no início da inserção na docência.

Este instrumento de pesquisa sobre a leitura de uma carta 
por outro – sendo esse outro um par – possibilita uma troca de inter-
pretações, permitindo o confronto das significações de valores. Esse 
confronto de ideias pode ampliar, modelar, ressignificar as próprias re-
presentações valendo-se do diálogo com o outro (LINS E SILVA, 2004). 
Tal potencial não retira da escrita seu mérito de complexidade, pois 
trata-se de uma expressão que precisa ser compreendida pelos seus 
leitores. A escrita autobiográfica, por sua vez, tem suas peculiaridades: 
o registro das memórias não é apenas uma narrativa de acontecimen-
tos marcantes, mas um texto reflexivo sobre esses acontecimentos, 
que têm consequências e, exatamente por isso, “como instrumento 
de produção de dados, se revelou um dispositivo valioso para compre-
ender os processos formativos, as formas de aprendizagem, a cultura 
experiencial” (SOLIGO; PRADO, 2007, p. 5) dentre outros aspectos.
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Lançada a carta pedagógica como estratégia de expressão entre 
os cinco professores, uma delas se propôs em fazê-la. Sua motivação 
era a de “ouvir os colegas” já que ainda mantinha preocupações em 
torno de suas vivências no ano anterior ao registro. Essa professora 
iniciante recebeu o nome de Joana e os demais professores também 
mantém o anonimato com codinomes.

A carta com a expressão de dilemas e desafios na condição de 
principiante foi enviada por e-mail aos colegas professores do grupo 
uma semana antes do encontro em que a carta seria foco de discussão 
no Gienef. Os encontros foram realizados por meio do Google Meet 
semanalmente durante oito meses do ano de 2020. Os respondentes 
compuseram-se de duas pedagogas, sendo duas iniciantes (Vanessa e 
Rosa) e dois matemáticos, sendo um iniciante (João) e outro experien-
te (Maria).

Para a organização e análise dos dados das cartas, optamos 
pela técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 2009) uma vez que essa 
explicita sua ênfase de análise nas categorias, facilitando a compreen-
são do todo em relação às partes.

Na carta da professora Joana, identificamos 3 eixos de análise: 
1) dificuldades em ensinar conteúdos específicos; 2) reflexões sobre 
os impasses da prática pedagógica iniciante; 3) Busca por formação 
continuada.

Em se tratando do eixo 1: a professora Joana traz elementos que 
identificam suas dificuldades quanto ao ensino dos conteúdos especí-
ficos que vão além das questões pedagógicas e que foram marcantes:

Outro fator que marcou muito nessa trajetória foi o fato 
de não estar preparada o suficiente para trabalhar os 
conteúdos específicos da matemática a nível daquele 
Ensino Médio Inovador, onde as cobranças eram maio-
res e até a dedicação dos alunos era maior, pois era uma 
escola bem requisitada na cidade e os alunos deviam 
manter o desempenho sempre em progresso (Professo-
ra Joana em carta). 
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Esses aspectos evidenciados no excerto da professora Joana, traz 
alguns questionamentos: a literatura tem apontado que os licenciados 
em matemática saem do curso dominando conteúdo específico e com 
pouca experiência em colocá-los em prática. Denota-se que a dificulda-
de abarca dimensões para além da pedagógica, uma vez que o domínio 
do conteúdo específico é tão necessário quanto o pedagógico. Outras 
docentes – pedagoga e matemática, iniciante e experiente – também 
registraram essa dificuldade com os conteúdos específicos (quadro 1). 
Evidencia-se, portanto, que tal dificuldade está diretamente relacionada 
ao contexto da formação inicial, a qual, como destaca Silva (2012) traz 
impactos significativos ao elemento estruturante das aulas: a explicação 
do conteúdo. Um professor que apresenta dificuldades sobre o conheci-
mento específico, dificilmente consegue desenvolver uma boa aula, com 
explicações lógicas, contextualizadas e problematizadoras.

No que diz respeito ao Eixo 2: reflexões sobre os impasses da 
prática pedagógica iniciante, a professora Joana destaca dúvidas com 
relação a metodologia a ser adotada em suas aulas, posto a cultura de 
aulas expositivas estabelecida na escola e as cobranças em torno da 
avaliação. Em suas palavras:

Sempre procurei direcionar minhas aulas para um lado 
mais atrativo e interativo, apesar de ter utilizado uma 
metodologia mais tradicional, como apontam alguns 
autores. [...] Não poderia entrar em sala de aula e rea-
lizar atividades que fugiam totalmente do comum (aula 
tradicional/expositiva), sem ao menos conhecer meus 
alunos, lembrando que eram alunos do ensino médio, 
que já estavam acostumados com um nível de cobrança 
mais elevado e a escola esperava dos professores apli-
cações de avaliações objetivas como forma de avaliação 
bimestral (Professora Joana em carta). 

Apoiadas em Libâneo (1995), vimos o quanto a formação pe-
dagógica dos professores é determinante em sua formação e atuação 
profissional, pois por meio dos aportes teóricos da área, em especial 
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das tendências pedagógicas, compreende-se as variações metodoló-
gicas dentro de um quadro de concepções progressistas condizentes 
com o perfil de cidadão que se deseja formar na escola. Logo, as in-
tervenções que mobilizam saberes dos alunos são essenciais de serem 
colocadas à prova, protagonizando-os e ressaltando o contexto da 
vida social como parâmetro de intervenções possíveis e necessárias à 
aprendizagem dos conteúdos de ensino.

O Eixo 3, destaca a consciência sobre a necessidade de busca 
por formação continuada, que dê suportes às dificuldades percebidas 
e contribua com a superação destas. Nesse aspecto, Joana pontua:

[...] não consegui classificar-me o suficiente para in-
gressar no mestrado, sabia que essa possibilidade era 
remota devido a concorrência. Mas as experiências que 
obtive durante as leituras dos textos e conhecendo no-
vos autores foram imensas. Compreendi o quão normal 
era o processo que eu estava vivendo e que todo aquele 
ânimo que estava se perdendo precisava ser reconquis-
tado (Professora Joana em carta). 

Os apontamentos ilustram que o reconhecimento da formação 
continuada como espaço de estudo, aperfeiçoamento, investimentos 
na carreira profissional, foi para Joana e é para a maioria dos professo-
res, o caminho que percorrem para superarem dificuldades advindas 
tanto da formação inicial que ainda mantém currículos frágeis, quanto 
de dificuldades percebidas no âmbito do exercício profissional. Logo, 
a formação continuada representa para os docentes, uma esperança 
para alcançarem melhores níveis de desempenho e condições de 
progredirem ou ampliarem as possibilidades de trabalho. No quadro 
1, a seguir, em que se apresenta as categorias e unidades de análise 
identificadas a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2007) sobre as 
cartas respostas, é possível identificar a consciência sobre a formação 
continuada inerente à atuação profissional do professor/a, bem como 
dificuldades que partilharam com Joana, demonstrando que há ele-
mentos gerais comuns ao longo das últimas décadas.
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Expectativas 
profissionais

[...] chegamos à escola com muitas ideias e de vontade 
de colocar em prática todos os conhecimentos e 
reflexões que tivemos na faculdade (Rosa).

Dificuldades com 
a gestão da sala de 
aula

Porém são necessárias habilidades múltiplas para 
darmos conta da rotina da sala de aula (Rosa).

muitas demandas tanto do grupo num todo, quanto 
também as questões específicas de cada aluno (Rosa).

Insegurança na 
relação com os alunos

quantos e quantas estudantes nos fizeram ficar 
apreensivos, preocupados e ansiosos [...] (Vanessa).

Dificuldades na 
gestão do tempo

[...] e também me sentia exausta com tantas 
responsabilidades para o trabalho de professora. Vejo 
que nós duas já descobrimos que as horas destinadas 
ao planejamento não são suficientes e que a nossa 
missão vai muito além da sala de aula, [...] (Vanessa).

Dificuldades no 
ensino dos conteúdos

No seu relato eu me vi nos meus primeiros anos como 
professora, pois também senti as mesmas dificuldades 
em relação ao conteúdo a ser trabalhado com os 
alunos, muito distante daquilo que nos foi ensinado na 
graduação (Maria).

Dificuldades com a 
cultura pedagógica

Entendo perfeitamente quando você coloca sentimento 
de fracasso, o mesmo aconteceu quando busquei 
relacionar um novo modelo de aula a alunos moldados 
por aulas tradicionais, [...] (João).

Reconhecimento 
da necessidade de 
inovação pedagógica

você relata sobre as dificuldades de aplicar metodologias 
de forma a deixar as suas aulas mais atrativas e 
interativas, eu te entendo, pois sei que no Ensino Médio 
temos que pegar várias turmas e com pouco tempo não é 
possível conhecer nossos alunos a ponto de ajudá-los na 
melhor forma da aprendizagem (Maria).

Reconhecimento 
de formação inicial 
insuficiente

[...] quantas madrugadas estudando os conteúdos que 
ainda não dominamos, quantas pesquisas (Vanessa).
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Reconhecimento 
da importância 
da Formação 
Continuada

Quando leio sua narrativa, reforça ainda mais meu 
pensar sobre a busca por novas metodologias, [...] 
como no uso de resolução de problemas, modelagem, 
investigação etc. (João).

É evidente que devemos buscar por formação 
continuada, não somente pela obrigação de atualizar 
nossas práticas e saberes pedagógicos, mas para olhar 
a educação por um viés que já seja real em nossas 
práticas [...] (João).

venho lhe dizer que talvez seja esse o caminho, a 
busca, a procura incessante por nossos questionamentos 
(Vanessa).

Consciência sobre 
necessidade de 
investir na carreira

[...] vejo que esta é uma realidade presente para nós 
professores iniciantes, comigo aconteceu da mesma 
forma, [...] temos que nos reinventar para seguir em 
frente. Isso é bom, nos coloca frente a realidade e nos 
lança a busca de novas formações (João).

Em nosso Estado, temos percebido que está 
diminuindo cada vez mais a oferta de oportunidades 
como professora contratada, por isso acho que você 
está muito certa de investir seu tempo em ir atrás 
de um Mestrado para assim aumentar o leque de 
oportunidades, assim poderá também buscar um cargo 
em instituições de Ensino Superior (Maria).

Sugestão de diálogo 
com os alunos

eu usei o diálogo como instrumento condutor que 
me levou a entender como a turma se comportava, 
percebendo diferentes situações socioculturais entre 
eles, os alunos acabam levando para sala, seus 
problemas pessoais, e quando o professor está bem 
habituado à sala, consegue perceber e sente o problema 
que aflige seu aluno (João).

Expectativas de 
outros

[...] também posso lhe dizer que as cobranças externas 
estiveram presentes em meu trabalho (Vanessa).
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Dificuldades no 
ingresso no sistema

o mercado de trabalho do professor iniciante além de 
desafiador, senti que foi humilhante. Isso acontece 
quando tentamos pegar algumas aulas de todas as 
formas, e nos submeter a tudo que é oferecido, por ser 
um dos últimos da lista (João).

Falta de apoio 
pedagógico

quantas e quantas vezes recorremos por apoio e não 
encontramos (Vanessa).

Reconhecimento do 
tempo de experiência 
à aprendizagem 
docente

Tenho certeza que você já é uma excelente professora, 
mas tem algumas habilidades que só vamos adquirindo 
com a prática, no chão da escola (Maria).

Quadro 1 – Elementos de reflexão registrados.
Fonte: Elaborado pelos autores. 

De forma geral, os professores expressam suas experiências à 
semelhança de Joana. As dificuldades clássicas entre os iniciantes, per-
manecem em destaque: gestão de sala de aula, insegurança e medos. 
Denúncias sobre o apoio do sistema e da escola após 30 anos de produ-
ção na área mostra-se fator preocupante. O diálogo como estratégia de 
aproximação com os alunos aponta-se primordial nos encaminhamentos 
para superação de necessidades relativas ao desempenho profissional – 
condizente com as tendências progressistas de ensino.

CONCLUSÃO

A profissão docente ainda se caracteriza por um trabalho so-
litário os professores enfrentam o enunciado por Vaillant e Marcelo 
(2012): “sem acompanhamento, o professor está entregue à sua 
própria sorte; é ele quem tem que encontrar a maneira de ajustar-se 
à realidade”. Agrava a realidade profissional docente, o despreparo 
dos sistemas em organizar políticas e/ou programas de formação e/ou 
acompanhamento condizentes com as especificidades que requerem 
o ingresso de professores iniciantes, inclusive no âmbito das escolas. A 
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formação inicial, tanto dos Pedagogos quanto dos Matemáticos, con-
tinua apresentando lacunas, acentuando as necessidades formativas 
dos professores iniciantes. No que diz respeito a utilização das cartas 
pedagógicas, revelam-se instrumento potencial para possibilitar a so-
cialização de medos e anseios quanto às práticas de ensino, formação 
e pesquisa com professores.
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ESCOLA E FORMAÇÃO DOCENTE: 
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PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Dídima Maria de Mello Andrade

RESUMO
O presente artigo versa sobre a escola na contemporaneidade e a formação 
docente em serviço, tendo em vista as contribuições do Projeto Político-Pe-
dagógico (PPP) no processo de formação continuada de professores da Edu-
cação Básica. Deste modo, buscamos responder a seguinte questão: De que 
maneira as discussões em torno do PPP, no espaço escolar, podem colaborar 
com a formação continuada de professores? Assim, objetivamos discutir as 
contribuições do PPP para formação docente. Para isso, pautamos o eixo 
teórico desses escritos, especialmente, nas obras de Veiga (2010), Libâneo 
(2004), Tardif (2002), dentre outros. Portanto, além de nos orientarmos pela 
imersão bibliográfica, respaldamos a metodologia deste artigo no estudo 
de caso de natureza qualitativa, levando em consideração os caminhos da 
pesquisa, o fenômeno analisado e as subjetivações dos sujeitos. Como se 
trata de uma pesquisa em nível de Mestrado (em andamento), ainda não 
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é possível apresentar os resultados, mas, estimamos que, por meio das 
discussões do PPP, os professores possam: entender a formação continuada 
como um processo necessário e permanente no espaço escolar, ressignificar 
as práticas, aumentar o repertório cognitivo, contribuir para o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos, promover intervenções a partir da forma-
ção e, ainda, colaborar para organização do espaço escolar.
Palavras-chave: Escola. PPP. Formação Continuada. Estudo de Caso.

INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado a partir de encaminhamentos 
em relação à pesquisa em nível stricto sensu, do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc), da Universi-
dade do Estado da Bahia. Esta pesquisa está sendo desenvolvida com 
professores de uma escola pública do município de Candeias-BA. Essa 
instituição de Educação Básica atende a etapa da Educação Infantil, 
atuando especialmente no segmento creche, com crianças bem pe-
quenas, isto é, na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 3 anos e 9 meses.

Nesse sentido, esse estudo traz no bojo das suas discussões 
a importância do Projeto Político-Pedagógico (PPP) para a forma-
ção docente em serviço, levando em consideração que o PPP é um 
movimento de construção coletiva e participativa dentro do espaço 
escolar; assim, o projeto político-pedagógico se materializa enquanto 
um instrumento de mudança da realidade existente. Portanto, aqui, 
as ideias caminharam em torno da escola na contemporaneidade e 
da formação de professores, buscando estabelecer relação com o PPP.

A escola é um espaço social, heterogêneo, composto por 
sujeitos diversos que se relacionam em torno de um bem comum. 
Podemos ainda conceituar a escola como um espaço dinâmico, favo-
rável à construção de um projeto educativo significativo para oferecer 
uma educação de qualidade para todos. Como afirma Veiga (2010), a 
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escola persegue finalidades educativas e estas finalidades conduzem a 
alcance dos objetivos específicos propostos para o ensino.

Nesta direção, falar a respeito da formação continuada de 
professores da Educação Básica pressupõe considerar que o ensino 
precisa ser de qualidade, com isso, torna-se vital uma busca constante 
por estratégias que possam favorecer ao desenvolvimento profissional 
e humano de profissionais que atuam diretamente com a educação, 
visando à qualificação e efetiva ação de um sujeito comprometido 
com mudanças no modelo educacional vigente e, sobretudo, no de-
senvolvimento de um ser com postura política, disposto a fazer a valer 
seu poder de decisão sobre os processos que permeiam sua carreira e 
atuação no espaço escolar.

Deste modo, por meio das discussões sobre o projeto político-
-pedagógico é possível trazer a escola, suas demandas, questões intra 
e extraescolares, como também a formação de professores para o cen-
tro do debate, isto porque, através dos encontros coletivos, os sujeitos 
são convidados a elaborar ideias a partir de uma leitura de mundo, se 
posicionar frente a questões sociais, políticas, culturais e educacionais, 
discutir a respeito das práticas escolares, e acima de tudo, orientar e 
organizar as ações do espaço escolar.

Entretanto, o tempo destinado à construção ou reformulação 
do PPP nos estabelecimentos de ensino, reflete uma dura tarefa 
aos membros da comunidade escolar, afinal são muitos os entraves 
apontados pelos sujeitos da escola, para se consumar este ato. O PPP 
deveria se configurar como uma ação presente no dia-a-dia e não ape-
nas ser entendido enquanto um documento burocrático que, muitas 
vezes, fica esquecido na gaveta, obsoleto, distante do contexto e da 
realidade vivida.

Por outro lado, não podemos esquecer que estamos vivendo 
tempos difíceis, em que a educação pública vem sendo sucateada, 
abandonada, alijada do centro do debate, com poucos investimentos 
direcionados as escolas públicas, baixa valorização profissional, enfra-
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quecimento da autonomia docente e com diretrizes educacionais cada 
vez mais tecnocráticas, guiadas por um desgoverno violento, genocida, 
hipócrita que a todo o tempo ameaça direitos constitucionais. Por isso, 
precisamos reforçar os debates a respeito do PPP e da formação de 
professores na escola da contemporaneidade.

Certamente, as discussões sobre PPP necessitam ser recorrentes 
no campo educacional, haja vista sua emergência ou importância de tra-
zer à tona a efetiva participação da comunidade escolar nas decisões da 
gestão tida como participativa, tencionando a democratização da escola 
pública e a formação continuada em serviço de professores da Educação 
Básica. Neste aspecto, o PPP se propõe a refletir sobre os desafios do co-
tidiano e visa contemplar em seu núcleo a tradução da intencionalidade 
da escola, voltando-se às práticas, aos sujeitos, conflitos e contradições. 
Estes pressupostos indicam a relevância desta pesquisa.

Diante de tais colocações, buscamos por meio deste artigo res-
ponder a seguinte questão: De que maneira as discussões em torno do 
PPP, no espaço escolar, podem colaborar com a formação continuada 
de professores? A partir desta indagação, temos como objetivo central 
discutir as contribuições do PPP para formação docente. Portanto, 
para embasar o referencial teórico-metodológico aqui apresentado, 
recorremos a autores como Veiga (2010), Libâneo (2004), Gadotti 
(2000, 2001, 2017), Tardif (2002), Gandin (2010), Vasconcellos (2000) 
e, por conseguinte, Yin (2001), para justificar a escolha da estratégia 
do estudo de caso, tendo em vista que esta pesquisa se refere a fenô-
menos de ordem social e contemporâneo. Ainda, a pesquisa caminha 
na perspectiva da abordagem qualitativa considerando a dinâmica 
que existe entre o objeto e o contexto, o que possibilita a descrição, 
argumentação e interpretação dos dados.

Assim, no primeiro momento, apresentamos uma discussão 
em torno da escola na contemporaneidade estabelecendo relação 
com o PPP. Em seguida, debatemos sobre a importância da formação 
continuada em serviço, de professores da Educação Básica e, ao final, 
discorremos sobre as contribuições do PPP para formação docente.
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A ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE

As relações sociais contemporâneas dentro da escola perpas-
sam a construção do projeto político-pedagógico, visto que, o cenário 
educacional faz parte e, ao mesmo tempo, sofre as mudanças do 
acelerado desenvolvimento que acomete diversas áreas: científica, 
tecnológica, política, social e cultural.

É sabido que, a evolução da sociedade ocasionou crises na 
educação, pois, passou-se a questionar o papel da escola tradicional, 
a sua função social, o lugar da escola para dar conta de atender as de-
mandas sociais, o papel dos professores frente aos avanços, sejam eles 
tecnológicos ou não, como também, a formação docente exigida para 
o exercício da docência, com isso, igualmente, passou-se a questionar 
o perfil de alunos que adentram as escolas a cada ano, dentre outras 
questões que envolvem a educação contemporânea e assim acentuam 
suas crises.

Sendo assim, pensar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) re-
lacionando-o com as questões contemporâneas da educação implica 
pensar a escola numa perspectiva atual da educação. Nesta dimensão, 
a escola não é apenas um local para realização do ensino, assim, per-
cebemos a escola como espaço de construção, trocas, coletividade, 
formação, acolhimento e reflexão.

De acordo com Gadotti (2000), precisamos pensar nas expecta-
tivas, na perplexidade e na crise de concepções/paradigmas que acom-
panham o novo milênio, mas, acima de tudo, examinar atentamente as 
perspectivas que apontam algum caminho para o futuro, uma vez que, 
de acordo com o autor, as perspectivas significam acreditar em aconte-
cimentos prováveis e bons e, para além disso, é esperança no futuro.

Ao falarmos sobre futuro ou previsibilidade, principalmente 
no campo educacional, podemos fazer referência ao PPP, pois, o seu 
processo de discussão e construção é uma antecipação para pensar 
as possíveis mudanças que podem ocorrer no espaço educacional. 
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Logo, por meio do PPP é possível antever problemas, democratizar as 
decisões, discutir o ensino, seus métodos e avaliação, transformando 
assim a realidade da instituição e dos sujeitos que dela fazem parte.

Ainda de acordo com Gadotti (2017, p. 2), o PPP “é uma etapa 
em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da esco-
la”. Essa ideia de horizonte aponta que há um caminho a ser percorrido 
para se atingir objetivos. Inicialmente, precisamos saber onde a escola 
se encontra, onde ela deseja chegar e ainda, o que será feito para 
percorrer a distância entre o real e o idealizado.

Todavia, percorrer estas etapas implicam um processo forma-
ção ou tomada de consciência dos sujeitos para a construção do marco 
referencial, diagnóstico e da programação; etapas importantes de um 
planejamento participativo pois a configuração do PPP dar-se-á por 
um processo de mobilização que leva a comunidade escolar a discutir 
sobre a escola que temos e a escola que queremos. Neste aspecto, 
Gadotti (2000) frisa que para entender o futuro é preciso revisitar o 
passado, pois os acontecimentos em educação persistem de tendên-
cias do passado e que estão presentes na educação do futuro, gerando 
novos paradigmas. Portanto, é neste ir e vir que a formação continuada 
de profissionais da Educação Básica é promovida através do PPP no 
ambiente escolar.

De acordo com Agamben (2009) a contemporaneidade é uma 
singular relação com o próprio tempo, que aproxima o sujeito do tem-
po real e do mesmo modo o distancia, ou seja, é uma relação entre o 
sujeito e o seu tempo. O contemporâneo aqui é evidenciado como o 
tempo atual, porém, que nada tem a ver com atualidade, todavia, é o 
tempo vivido, o real.

Segundo Marques (2000, p. 114),

Reconstruir a educação para que responda aos desafios 
dos tempos no umbral de um novo milênio não significa 
o abandono do passado, o esquecimento da tradição, 
mas uma releitura dela à luz do presente que temos e 
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do futuro que queremos: uma hermenêutica que parta 
do pressuposto de que nenhuma tradição se esgota em 
si mesma, bem como de que nenhuma é dona original 
de seu próprio sentido. Requer a dialética da história 
que se superem os caminhos andados reconstruindo-os, 
o que não significa ignorar o que na cultura e na subjeti-
vidade de cada homem continua presente e ativo, vivo e 
operante, mas impõe que nele penetrem e atuem novas 
formas e dimensões que o transformem e introduzam 
na novidade de outro momento histórico e outros luga-
res sociais.

Certamente, Marques (2000) traz a ideia da contemporaneida-
de enquanto construção de outros paradigmas diferentes do passado, 
mas, ele afirma que só é possível compreender o presente, se voltar 
ao passado e pensar o futuro. Como assevera o autor, é imperioso 
repensar a educação de forma radical, pois ela é (ou deveria ser) mola 
mestra ou propulsora da sociedade contemporânea. No entanto, seus 
paradigmas ou pressupostos do novo milênio só serão contemporâne-
os a depender da forma como se observa ou interpreta o mundo em 
que vivemos.

Nesse sentido, a educação no terceiro milênio requer identifica-
ção, conhecimento e reconhecimento dos paradigmas que sustentam 
a noção de ensinar e educar, fugindo a lógica exclusiva e excludente de 
transmissão de verdades, que em outros tempos foi a ideia essencia-
lista da modernidade.

O PPP como também o seu processo de construção é, de todo 
modo, contemporâneo, pois, não está fixado em ideias do passado, em 
verdade, ele busca revisitar o passado, fazer um diagnóstico do presente 
e projetar metas para o futuro. Essa “quebra” com o passado, analisando 
o presente em busca de melhorias para um futuro escolar apresenta-se 
como um momento de renovação da escola através do PPP.

Segundo Agamben (2009), pensar o presente com uma proje-
ção no futuro não significa descartar por completo o passado, pois este 
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apenas só não será o tempo de referência para as mudanças, uma vez 
que o passado não dá conta de responder as demandas atuais, mas, 
é possível olhar o passado para construir algo diferente no presente e 
no futuro.

Com base nesse argumento, a ciência moderna não dá conta de 
compreender o Projeto Político-Pedagógico enquanto um instrumento 
de mudança ou transformação para o espaço escolar, uma vez que os 
fundamentos do PPP devem ultrapassar as marcas positivistas do pas-
sado: as ideias das certezas absolutas, predominantes, conservadoras 
e fragmentadas.

Constantemente, a escola enfrenta novos desafios os quais 
estão diretamente relacionados às transformações da sociedade. 
Logo, atribui-se ao PPP características contemporâneas no campo 
educacional. Deste modo, Yin (2001, p. 21) defende que uma inves-
tigação característica de um estudo de caso “[...] surge do desejo de 
compreender fenômenos sociais complexos [...]”, preservando suas 
características significativas.

Nesse sentido, Yin (2001, p. 21), afirma que “[...] o estudo de 
caso permite uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas de eventos [...]”. E, nesta linha, “[...] investiga 
um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32).

Precisamente, o estudo de caso possibilita ao pesquisador enxer-
gar um fenômeno de formas variadas ao analisar pessoas, organizações, 
comunidades e suas relações, contando com a colaboração dos partici-
pantes e de seus relatos sobre a realidade estudada, que neste conjunto 
é uma das vantagens do estudo de caso. Desta forma, o fenômeno é 
indissociável do contexto e da realidade em que está inserido.
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FORMAÇÃO DOCENTE EM QUESTÃO

A formação continuada de professores é uma proposta de-
senvolvida para que o profissional da educação possa se manter em 
constante processo formativo no exercício da sua profissão, buscando 
o aperfeiçoamento dos saberes da prática. De acordo com Tardif 
(2002), com o passar dos anos, o homem modifica o seu saber através 
do trabalho e, progressivamente, domina os saberes necessários para 
realização de suas atividades.

Ainda seguindo Tardif (2002), as situações diárias enfrentadas 
por profissionais do magistério em seu labor, exigem a aplicação de 
teoria e prática, como também, “saberes gerados e baseados no 
próprio processo de trabalho” (TARFID, 2002, p. 58), em que esses sa-
beres podem advir da formação inicial, continuada, das experiências, 
trocas etc. Deste modo, corroboramos com o pensamento de Tardif, 
ao apontarmos as contribuições do PPP para a formação docente, con-
templando o saber gerado por meio dos diversos momentos dialógicos 
que são oportunizados nesta formação continuada e o aprimoramento 
do professor para lidar com o desenvolvimento dos alunos.

Com base em documentos oficiais, a formação inicial do profes-
sor está respaldada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– Ldben, nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), conforme art. 62,

A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura ple-
na, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível mé-
dio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).

Tomando como referência o fragmento acima, percebemos 
que a qualificação para o exercício da profissão docente é fundamen-
tal, mais do que isso, é necessário à aquisição de saberes específicos, 
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como foi apontado por Tardif (2002) e, justamente, a LDB 9.394/96 
vem reforçar o lócus onde deve acontecer essa formação, ou seja, em 
espaços formais de Educação Superior. Recentemente, a BNCC trouxe 
um parecer que trata de políticas para formação inicial e continuada 
de professores, entretanto, esse documento traz muitas controvérsias 
em relação à formação continuada e a autonomia do professor, neces-
sitando de outros fóruns para aprofundamento e discussão do tema.

Sendo a formação de professores uma atividade complexa, é 
preciso compreender em profundidade o contexto que permeia estas 
relações no cenário educacional, levando em consideração que as trans-
formações da sociedade exigem um novo perfil de professor, uma pos-
tura crítica e não neutralidade frente à realização do seu papel docente.

Entendemos que o professor tem uma missão frente aos avan-
ços da sociedade, mas, torna-se imperioso que ele tenha subsídios 
para desenvolvimento de um trabalho com qualidade. Nesse sentido, 
a proposta de formação continuada precisa enxergar o professor 
enquanto um sujeito histórico permeado de complexidade, pois, as 
atuais normativas de formação continuada têm pensado a formação 
de modo engessado, distante dos interesses dos sujeitos. Sendo assim, 
as discussões em torno do PPP se tornam um momento oportuno de 
formação continuada por favorecer a reflexão sobre a própria prática.

Conforme Libâneo (2004), os educadores precisam participar 
ativamente na gestão e organização da escola, pois, isso contribuirá 
para melhoria da prática pedagógica. Ainda segundo Libâneo (2004, 
p. 119), “[...] a organização e gestão do trabalho escolar requerem o 
constante aperfeiçoamento profissional – político, científico, pedagó-
gico – de toda equipe escolar”.

Sem dúvidas, o PPP e a formação continuada de professores 
estão inteiramente interligados, logo tem uma relação direta, visto que 
esta prática fortalece e estreita a relação dos sujeitos com a construção 
da identidade da instituição, dando abertura para que a comunidade 
colabore com a construção de uma visão global sobre a realidade, 
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principalmente ao que tange à reformulação do PPP, considerando 
suas dimensões: política, pedagógica, administrativa, financeira e 
jurídica. Gandin (2010) afirma que aquilo que queremos alcançar, em 
educação, é pautado em um duplo posicionamento: político e peda-
gógico. Em que o político é determinado pela ação dos sujeitos em 
participarem das decisões e o pedagógico é voltado para a definição 
da ação educativa.

Por isso, a formação continuada se apresenta como uma pro-
posta abrangente que deve fazer parte do planejamento escolar, para 
que todos os membros da escola compreendam as ações educativas, 
como também as relações que a escola busca estabelecer com a socie-
dade. Todavia, são muitos os desafios impostos à formação continuada 
dos profissionais da educação, o que leva os sujeitos a se afastarem da 
busca pelo aprimoramento dos saberes da prática.

CONTRIBUIÇÕES DO PPP PARA ESCOLA E PARA FORMAÇÃO 
CONTINUADA

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um tipo de planejamento 
que tem como finalidade prever ações futuras e lançar a escola para 
frente. A vista disso, compreendemos o PPP como uma construção 
efetivada em meio à pluralidade dos sujeitos. Segundo Vasconcellos 
(2000), o PPP se faz presente no espaço escolar enquanto uma cons-
trução coletiva de conhecimento, de saberes e práticas.

Podemos entender o PPP enquanto instrumento de mudança 
que une desejos e necessidades na definição de uma proposta (não 
acabada) que reflete uma realidade específica e aponta o conjunto de 
objetivos, metas e ações que foram discutidos junto à comunidade 
escolar, sendo produto de um processo singular.

O Projeto Político-Pedagógico auxilia a escola na organização 
do trabalho pedagógico como fonte de inspiração para situar os seus 
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sujeitos no espaço-tempo em que a escola e a sociedade estão inseridas. 
No entanto, as discussões sobre o PPP ainda são passíveis de muita po-
lêmica em relação às possibilidades e limites que permeiam o processo 
de sua elaboração, o que acarreta muitos desafios à efetivação de um 
processo de formação continuada permanente no espaço escolar.

Nesse aspecto, o PPP é motivador de um conhecimento 
prático, reflexivo, político, tão necessário às imposições das políticas 
neoliberais, sendo meio de confronto, existência e resistência a tais im-
posições. Para o âmbito escolar é indispensável este movimento, pois 
é uma forma de realimentar a esperança por mudanças, pela definição 
de teorias, práticas, atitudes e valores que serão a marca da escola.

Como pensar os problemas atuais da escola e projetar ideias 
para o futuro sem a participação da comunidade escolar? É quase im-
possível dar conta de necessidades escolares (sejam elas quais forem) 
sem o apoio e colaboração da comunidade interna e externa. Pois a 
participação da comunidade escolar como um todo, para planejamen-
to de ações relacionadas às mudanças necessárias para o ambiente 
escolar, fortalece e estreita a relação dos sujeitos com a construção 
da identidade da instituição, dando abertura para que a comunidade 
colabore com a construção de uma visão global sobre a realidade, 
principalmente ao que tange a construção do PPP como instrumento 
que traduz a realidade da escola.

Deste modo, reafirmamos as contribuições do PPP para a esco-
la e para formação de professores, levando em consideração que além 
de ser projeto, ele é político, evidenciado na autonomia das decisões 
dos sujeitos e, também é pedagógico, pois oferece novos caminhos 
para ação docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, chegamos às considerações finais deste artigo, entretanto, 
precisamos reforçar que não tivemos a pretensão de esgotar as discus-
sões a respeito da formação de professores e das questões em torno do 
PPP na escola da contemporaneidade, pois sabemos que há muito ainda 
a ser dito por outros pesquisadores, em diversas perspectivas.

Nesta amplitude, a discussão sobre formação continuada de 
professores da Educação Básica é pertinente e necessária, principal-
mente quando pensamos no panorama nacional da educação con-
temporânea com: altos índices de evasão, reestruturação normativa 
do ensino pela BNCC, proposta curricular verticalizada, desvalorização 
profissional crescente, baixos investimentos em pesquisas científicas, 
infraestrutura precária das escolas, materiais didáticos insuficientes 
etc., por conseguinte, a formação continuada tenta contornar as 
brechas deixadas pela formação inicial e/ou pela baixa experiência na 
profissão, sobretudo, busca alternativas para garantir a qualidade do 
processo educativo.

Para tanto, o processo de mudança ou transformação no am-
biente escolar configura-se como uma atividade contínua, exigindo dos 
sujeitos uma nova visão de mundo, mudança de postura e a garantia da 
participação democrática para criação de uma nova cultura colaborati-
va que possa atender as demandas de uma sociedade contemporânea 
por meio do PPP.

Enfim, a construção do Projeto Político-Pedagógico pode re-
presentar um desafio para todos aqueles que fazem parte da escola, 
constituindo-se como uma problemática por suscitar colocar em evi-
dencia as questões atuais da escola (em suas dimensões pedagógicas, 
políticas, sociais administrativas), seus conflitos, potencialidades, 
fraquezas, dentre tantas outras questões.

Todavia, retornamos a questão que motivou esse artigo: de 
que maneira as discussões em torno do PPP, no espaço escolar, podem 
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colaborar com a formação continuada de professores? Assim, não 
podemos deixar de externar que o PPP contribui positivamente para 
formação docente por promover momentos para reflexão do contexto, 
ensino-aprendizagem e da prática pedagógica, permitindo também 
entendimento sobre as exigências legais, políticas educacionais, 
questões epistemológicas, sendo espaço para construção do currículo, 
gestão democrática, autonomia, ações participativas, portanto, o PPP 
contribui para uma qualificação permanente.
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POR UMA EPISTEMOLOGIA DAS 
PRÁTICAS PROFISSIONAIS E O “ZUPPA 
DO SABER”, UM BANCO DE AULAS NO 
CONTEXTO FORMATIVO DA DOCÊNCIA

Maria do Socorro da Costa e Almeida 
Ana Cristina Castro do Lago 

RESUMO
O presente estudo tem como centralidade o desenvolvimento das práticas 
profissionais de professores a partir da produção e construção de relações 
investigativas em um “banco de aulas”, configurado em um ambiente digital. 
Trata-se de uma investigação-formação desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa 
Interface, durante dez anos. Sua questão norteadora consiste em: como o 
fluxo de concepção, desenvolvimento, partilha e qualificação de aulas, no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, afeta a formação docente, desde 
sua iniciação? Esse estudo foi inaugurado a partir da experiência do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, em uma Universidade 
pública do Nordeste brasileiro, Universidade do Estado da Bahia – Uneb. Em 
seu desdobramento metodológico, os sujeitos bolsistas do Pibid, estudantes 
universitários de Licenciatura em Pedagogia e professores da Educação Básica, 
em colaboração, elaboraram aulas e situações didáticas, as implementaram nas 
escolas, fizeram revisões/ampliações/críticas e depois realizaram a postagem 
das sequências didáticas exitosas no “banco de aulas”, socializando propostas 
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com outros profissionais em formação, que puderam utilizar as contribuições li-
vremente, fazendo melhorias e enriquecimentos necessários para suas classes. 
A pesquisa tem aportes que dialogam com os pressupostos que consideram os 
percursos formativos como resultados complexos de interações, mediações e 
experimentações no contexto de ensino/aprendizagem.
Palavras-chave: Práticas Profissionais. Formação de Professores. Banco de 
Aulas. Docência.

INTRODUÇÃO

A pesquisa, Por uma Epistemologia das Práticas Profissionais 
e o Zuppa do saber, um banco de aulas no contexto formativo da do-
cência, discute acerca da capilaridade de um banco de aulas que há 10 
anos funciona no espaço virtual, primeiramente como um fórum de 
um Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) e posteriormente como 
um aplicativo digital.

Neste estudo, a concepção de “banco de aulas”, consiste em 
um dinâmico hangar de informações, pois, nele, os participantes têm 
oportunidade de postar aulas experimentas e desenvolver lógicas 
mais horizontais e compartilhadas de conhecer, tecendo, elaborando, 
desconstruindo, dando mais densidade à sua compreensão sobre 
os fenômenos observados e experimentados na Escola e sobre cada 
participação no AVA, possibilitando uma compreensão estruturante e 
interdisciplinar sobre os caminhos das aprendizagens desencadeadas 
em distintas etapas do processo formativo da docência, desde sua 
iniciação até à formação continuada.

Trata-se, portanto, de uma experiência de pesquisa de corte 
longitudinal desenvolvida no lócus denominado “banco de aulas, Zu-
ppa do Saber1. O seu crescimento, ampliação e desdobramentos são 

1  Que funciona, desde 2010, no endereço: www.zuppadosaber.forumeiro.com. 
Acesso em: 26 abr. 2021.
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expressivos ao longo desses anos. Desde seu início, o “banco de aulas, 
Zuppa do Saber”, instalado nesse fórum eletrônico de plataforma 
gratuita, permite a interatividade entre os participantes ao acessá-lo 
com um nome de usuário e senha. Lá, a navegação possibilita a ressig-
nificação de lógicas de produção do conhecimento sobre as práticas 
profissionais no âmbito da docência.

E, nesse “banco de aulas”, além da navegação virtual e da 
mediação com acesso a aulas, sequências didáticas e projetos, cons-
trói-se um contexto fértil de interatividade e de vivências de modelos 
diferenciados de aprendizagens profissionais.

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) emergem novas 
didática(s), nas quais o contato com propostas de aulas testadas e 
comentadas gerou um fluxo potente de acesso de licenciandos e 
professores a experiências de docência desenvolvidas, sobretudo, em 
Escolas Públicas.

Vale destacar que a proposta apresentada neste texto é parte 
de uma pesquisa que integra a mediação do Aplicativo do “Banco de 
Aulas Zuppa do Saber” pelo grupo de pesquisa Interface – Investigação 
Interdisciplinar sobre a Formação do Educador. O Banco de Aulas “Zu-
ppa Do Saber” está inscrito como objeto das linhas de pesquisa: 1 – “A 
eficácia da plataforma AVA no âmbito do Estágio Supervisionado”; 2 
– “Entre a Universidade e a Escola: investigação do Trabalho Docente 
na Licenciatura em Pedagogia”; e 4 – “Banco de Aulas do Zuppa do 
Saber: o ensino de história como articulador das atividades integra-
das no Ensino fundamental”. Vale ressaltar que os participantes do 
Grupo de Pesquisa Interface – estudantes, professores universitários 
e da Educação Básica, em suas ações, têm investido na continuação e 
ampliação do banco de aulas e isso significa crescer, inovar e transfor-
mar na construção de percursos docentes a partir da investigação da 
aprendizagem da docência, ao longo da vida profissional.
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Neste recorte do estudo, se indagou: “como o fluxo de concep-
ção, desenvolvimento, partilha e qualificação de aulas, no AVA, afeta a 
formação docente, desde sua iniciação?”.

Há uma epistême, um conhecimento próprio, derivado das 
práticas profissionais derivadas das produções que atravessam “banco 
de aulas, Zuppa do Saber”. Ele se apresenta como contexto formativo 
emergente e criativo de apropriação de distintas nuances da docência.

O acesso ao “banco de aulas, Zuppa do Saber” tem alcançado 
visibilidade na comunidade acadêmica, ganhando maior abrangência e 
perfil heterogêneo de participantes, desde iniciantes, bolsistas, estagi-
ários, professores da Educação Básica e Mestrandos na elaboração de 
suas pesquisas e delineamentos de reflexões e construção de produtos.

ALGUNS APORTES TEÓRICOS

Esta pesquisa se fundamenta nas perspectivas que tensionam 
as contribuições teóricas críticas que discutem as práticas profissionais 
e suas interfaces com as abordagens contemporâneas sobre formação/
ensino/currículo (SACRISTÁN; GOMEZ, 1996; VEIGA, 2008; TÉBAR, 2011).

Seu desenvolvimento se desenha em um percurso metodológi-
co de ênfase qualitativa, denominado de pesquisa-formação e se apoia 
em trabalhos de estudiosos como (BARBIER, 2004) e (ANDRÉ, 2012). 
Neste estudo, todos os envolvidos são sujeitos, aprendem, pesquisam 
e ressignificam e atribuem novos sentidos à formação e às práticas pro-
fissionais em docência. As trocas que emergem das etapas e conexões 
da investigação dialogam com as formas socialmente construídas de 
conhecer (FREIRE, 1996) e de se tornar o próprio investigador/autor/
porta voz de suas aprendizagens em/sobre sua história profissional.

Quanto à construção de novos conhecimentos mediados pelas 
tecnologias, os trabalhos acessados tratam do potencial de constru-
ção de redes cognitivas e interativas mediadas pela gestão de novas 
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autorias em ambientes virtuais (LÉVY, 1999); (SILVA, 2000); (LIMA JR., 
2004); (FULLAN, 2000). Essas ideias são subsídios de pesquisas mais 
atuais, como os trabalhos de Annocque, Lemoine e Lago (2017) que 
contribuem na ativação de novas possibilidades de capilarização de 
estratégias de produção de conhecimento sobre a docência.

HISTORIANDO A EVOLUÇÃO DO “BANCO DE AULAS, ZUPPA 
DO SABER” E SUAS IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS

A trajetória do “banco de aulas Zuppa do Saber” ao longo 
desses dez anos evidencia como esse tempo foi oportuno, tanto para 
a robustez do dispositivo, quanto para os sujeitos envolvidos no seu 
funcionamento, que experimentaram crescimento acadêmico enquan-
to profissionais do ensino e pesquisadores da área de Educação.

A história do banco de aula foi iniciada em 2010, construído 
por duas professoras universitárias e um estudante universitário do 
curso de pedagogia, como um fórum on-line. Ele se tornou articulador 
de práticas desenvolvidas nos componentes curriculares de Didática 
e Estágio Supervisionado para Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
envolvendo Professores Regentes das classes das escolas parceiras do 
Estágio Supervisionado Curricular.

Em 2011, o banco de aulas ingressou no Pibid/Capes – com 
o projeto “Entre a Universidade e a Escola: a mediação do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) potencializando a práxis pedagógica”. 
Essa iniciativa teve a intenção de fortalecer a práxis pedagógica nos 
espaços da Universidade e Ensino Fundamental e criar a cultura de 
mediação e acompanhamento da aprendizagem dos licenciandos em 
Pedagogia acerca dos processos didáticos na Educação Básica, a partir 
da imersão em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Em 2014, com o novo Edital da Capes, foi apresentada a pro-
posta de continuidade e ampliação das ações, iniciadas em 2011. A 
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proposta foi ampliada e tratou-se de um investimento mais rigoroso no 
Curso de Pedagogia, que envolveu mais escolas convidadas das Redes 
Municipal de ensino, em dois Municípios, propiciando mais tempo 
de mediação e acompanhamento da aprendizagem dos licenciandos 
em Pedagogia acerca dos processos inerentes ao ensino, a partir da 
dinamização do “banco de aulas”.

Dessa forma, a ideia foi dar continuidade à construção de au-
las, de projetos didáticos, além de propostas de atividades integradas 
de ensino e postá-las para socialização e modificações, no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), agora alcançando os segmentos e mo-
dalidade: Ensino fundamental, Educação Infantil e Educação de Jovens 
e Adultos. Em 2017, no final do período de vigência das ações do Pibid, 
pelo Edital 61, da Capes, o ‘banco de aula’ que era um fórum passou a 
ser, também, um aplicativo e ambos funcionam de forma sincronizada. 
O App foi idealizado e desenvolvido por uma das supervisoras desse 
Subprojeto do Pibid, professora da Educação Básica, que hoje é Mes-
tranda em um Programa de Educação.

Em 2018, o aplicativo do “banco de aulas, Zuppa do Saber” foi 
aprovado mais um Edital, a saber, o Edital 6, da Residência Pedagógica, 
da Capes, com quatro (4) projetos vinculados ao banco de aulas: “Do-
cência na Educação Básica: a mediação do App de Banco de Aulas ‘Zu-
ppa do Saber’ na formação do Residente para o Curso de Pedagogia”. 
Esta foi uma expressiva ampliação do alcance institucional da proposta 
inicial do “banco de aulas”.

Essa experiência se deu no contexto do Curso de Pedagogia, 
com a implantação de quatro Núcleos do Programa da Residência 
Pedagógica (PRP), que metodologicamente contribuiu na formação 
dos bolsistas/residentes por meio o projeto “Docência na Educação 
Básica: a mediação do Aplicativo de Banco de Aulas ‘Zuppa do Saber’ 
na formação do Residente”; proposto para a Educação Infantil, para 
o Ensino Fundamental, para a Educação de Jovens e Adultos, para a 
adaptação curricular de estudantes com Deficiência/Transtorno Global 
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do Desenvolvimento e Altas habilidades/superdotação em classes 
regulares, em duas cidades baianas.

A proposta metodológica desta pesquisa-formação acompa-
nhou os citados Núcleos de Residência Pedagógica (NRP), cada um 
com 24 bolsistas/residentes mais 3 bolsistas/preceptoras – professoras 
da Educação Básica. Nesta etapa da pesquisa as evidências apontam a 
importância da interação e investigação do próprio aplicativo para aná-
lise e proposições de atividades formativas, assim, além de acessar as 
aulas já postadas no banco, os sujeitos da pesquisa-formação criaram 
novas aulas e alimentaram o novo aplicativo do ‘banco de aulas’ de 
forma autônoma e autoral.

Em 2019, mais um projeto de pesquisa com o “banco de aulas” 
foi iniciado. Agora, sua expressão se deu em uma das Linhas de inves-
tigação do Mestrado Profissional do Ensino de História (ProfHistória), 
com a proposta denominada: “Banco de Aulas do Zuppa do Saber: o 
ensino de história como articulador das atividades integradas no Ensi-
no fundamental”, buscando analisar e propor atividades para o ensino 
de História como articuladoras de atividades integradas como língua 
Portuguesa, Geografia, Ciências, Matemática e Artes.

Esta etapa da pesquisa refere-se à construção de um referencial 
para projetos a serem desenvolvidos em História e possibilita a geração 
de novos modelos de organização e sistemática de gestão da sala de 
aula que se beneficiarão do conjunto de interfaces que o “Zuppa do 
Saber” favorece para o ensino desse componente curricular, no Ensino 
Fundamental e do nível Médio.

Trata-se, desse modo, de um crescente orgânico de desdobra-
mento metodológico no âmbito da formação, pois, além das ações 
formativas envolvendo o Pibid, o Programa da Residência Pedagógica 
(PRP) e o Mestrado Profissional do Ensino de História (ProfHistória), o 
App tem propiciado a imersão dos sujeitos envolvidos na pesquisa em 
outros dois projetos:
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I- A pesquisa de Mestrado intitulada Formação continuada 
de professores da EJA no contexto socioeducativo: possibilidades 
e ressonâncias da utilização do App Banco de Aula Zuppa do Saber, 
desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Educação de 
Jovens e Adultos (MPEJA);

II- O curso de extensão “Currículos e Espaços Escolares Socio-
educativos do Município de Salvador: práticas curriculares socializa-
doras como inovação pedagógica”, construído a partir de demanda 
apresentada ao Grupo de Pesquisa Formação, Tecnologias, Educação 
a Distância e Currículo (ForTEC), ligado ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc), onde o App se consti-
tui como dispositivo para sistematização de conhecimento e teorização 
sobre as práticas profissionais e construção de novas autoria para os 
professores da Escola Municipal, parceira do projeto.

PERSPECTIVAS E INSURGÊNCIAS

O “banco de aulas” afetou as práticas profissionais no contexto 
da formação docente, tanto na etapa inicial quanto na formação conti-
nuada, pois, ampliou a acesso a trocas mais qualificadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), enquanto integrador de experiências, 
projetos didáticos e teorizações.

O “banco de aulas” permite a interatividade entre os 
participantes. O banco de aulas estar em um AVA que 
consiste em um fórum eletrônico em plataforma gra-
tuita. Os participantes acessam-no com um nome de 
usuário e senha. O desenho do “Banco de aulas” nasceu 
da necessidade de compartilhar as propostas de situa-
ções didáticas entre os participantes desta experiência 
de investigação (ANNOCQUE; LEMOINE; LAGO, 2017, p. 
18, tradução nossa)2.

2  La “Banque de Cours” permet l’interactivité entre les participants. La Banque de 
cours est un EAV composé d’un forum électronique et d’une plate-forme libre. Les 



842COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

O “banco de aulas” propõe a ressignificação da apropriação do 
conhecimento por meio do compartilhamento de elaborações em dis-
positivos tecnológicos, vivenciando-os como oportunidades fundante 
de operar por meio de interatividade.

Baseia-se nas noções de colaboração, mediação e práxis, 
além de explorar o potencial de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) que permite compartilhar tanto 
o desenvolvimento pedagógico (onde professores e 
alunos colaboram) quanto a promoção da socialização 
entre os membros. Também, visa ampliar as oportuni-
dades de desvendar as nuances do ensino (ALMEIDA; 
LAGO; MORALES, 2015, p. 3, tradução nossa)3.

Os atributos do “banco de aulas” aqui analisado possibilitam 
profícua interatividade aos participantes, atendendo à necessidade de 
compartilhar propostas didáticas. Tal iniciativa apoia-se na vivência de 
práticas pedagógicas e na criação de uma cultura de mediação e de 
acompanhamento do aprendizado dos sujeitos em distintos ambientes, 
sinalizando para os surgimentos de emergentes Didática(s) e Episte-
mologias, a partir dos potenciais das práticas profissionais inovadoras 
construídas após análise e reconstrução das aulas acessadas no AVA.

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS

Depois de dez anos da criação do “banco de aulas Zuppa do Sa-
ber”, os estudos que o analisaram, reconheceram os percursos criativos e 
os desafios que o envolvem, desde sua concepção e sua potência na pos-

participants y accèdent avec un identifiant et un mot de passe. La conception de 
la “Banque de Cours” est née du besoin de partager les propositions de situations 
didactiques entre les participants de cette expérience d’investigation.
3  Se apoya en las nociones de colaboración, mediación y praxis, además de explorar 
el potencial de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que permite compartir 
tanto la elaboración pedagógica (en donde profesores y alumnos colaboran), como 
fomentar la socialización entre los integrantes. Además, tiene en la mira la ampliación 
de las oportunidades de develamiento de los matices sobre la docencia.
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sibilidade de se constituir em mais do que um repositório de propostas de 
aulas. Seu desenvolvimento qualificou um fluxo de produção intelectual 
em rede, no qual, os sujeitos compartilham autorias, vivenciando formas 
colaborativas de viver e de propor novos arranjos de produção do conhe-
cimento como estratégias inovadoras de promoção da profissão docente.

A busca de rupturas dos modelos educacionais bancários e 
aplicacionistas de formação docente, nas quais, o primeiro advoga que 
o profissional tem que aprender um “jeito certo de ensinar”, gestado 
fora dele e validado por premissas de influência, predominantemente 
positivistas de interpretação da realidade. Enquanto o modelo aplica-
cionista é compreendido como aquele que tem o foco em promoção 
acrítica de práticas, novas ou convencionais. Nele, a prática pedagógica 
é compreendida como o exercício contínuo de experimentações, toda-
via, não necessariamente, acompanhadas de reflexão e de teorização 
sobre o vivido, reduzindo-se a produções lineares de/sobre a docência.

No caso do “banco de aulas Zuppa do Saber”, o papel de cada su-
jeito é projetado como responsável pelo seu próprio percurso formativo. 
O fluxo de produção do conhecimento que abarca mais dimensões entre 
o fazer/pensar/refletir/inovar/compartilhar se expressa no empreendi-
mento cognitivo/acadêmico/investigativo a ele inerente. Tendo em vista 
que realizar a imersão formativa nas escolas e dela delinear situações 
didáticas em distintas áreas e para segmentos educacionais diferentes, 
emana grande afinidade na relação ensino/pesquisa.

O educador em vários estágios de sua própria formação e/
ou carreira refina o olhar sobre a sala de aula e sobre as formas de 
promover situações realmente significativas que possibilitem que os 
estudantes avancem em suas aprendizagens. Assim, a construção e 
o acesso a um acervo com aulas já experimentadas e as estratégias 
formativas mais eficazes podem realmente ajudá-lo. Além disso, a 
reunião de experiências profissionais para a docência amplia a pos-
sibilidade de capilarização do vivido em outros ambientes/escolas e 
sujeitos, compartilhando autorias.
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Considera-se, então, que o “Aplicativo de Banco de Aulas 
Zuppa do Saber” aponta para uma compreensão estruturante e inter-
disciplinar sobre os caminhos das aprendizagens desencadeados nas 
etapas do processo de formação docente porque os participantes têm 
oportunidade de desenvolver e compartilhar saberes da docência, ao 
tecer, reelaborando e reconstruindo aulas para o contexto da sala de 
aula em que está inserido, dando mais densidade à sua compreensão 
sobre os fenômenos observados e experimentados na escola. Um dos 
resultados evidenciados neste processo é a adoção de estratégias e 
dispositivos propostos pelo “Aplicativo de Banco de Aulas Zuppa do 
Saber” de forma a propiciar a produção, partilha, sistematização, so-
cialização, difusão e ampliação de estratégias de mediação didática, 
produzidas para/na relação Universidade/Escola.

Quanto à questão desta pesquisa: como o fluxo de concepção, 
desenvolvimento, partilha e qualificação de aulas, no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – AVA, afeta a formação docente, desde sua inicia-
ção? As evidências depreendidas revelam o enriquecimento e novas 
polifonias nos fluxos de aprendizagem sobre o desenvolvimento das 
práticas profissionais de professores, a partir da produção e constru-
ção de relações investigativas no “Zuppa do Saber”. Nele, os percursos 
formativos são resultados de interações mais eficazes e novas experi-
mentações no contexto de aula e com isso cada sujeito se coloca como 
autor de processos de criar/recriar/avaliar.

Ao indagar: “o que se aprende quando se aprende e se desen-
volve novas práticas profissionais docentes?”. Estamos tratando de 
nuances da aprendizagem da profissão docente. E, nesta década de 
estudos, as publicações, parcerias institucionais, pesquisas Doutorais 
sinalizam para o delineamento de Epistemologias que nos ajudam a 
compreender os novos tipos de conhecimentos produzidos no exer-
cício da docência, além de trilhas e conexões que fortalecem as redes 
que aproximam estratégias e dispositivos de coexistência, acadêmica/
social, necessárias para gerir os desafios que estão por vir, fortalecendo 
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as discussões e práticas que marcam os sujeitos na construção de suas 
experiências profissionais, suas inquietações, produções, descobertas 
e novas perspectivas em docência.
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SIGNIFICAÇÕES DE PROFESSORES 
SOBRE FORMAÇÃO PERMANENTE NAS 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ACS): 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Geruza Ferreira Ribeiro de Souza
Fabricio Oliveira da Silva 

RESUMO
Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica que tem como objetivos iden-
tificar estudos bibliográficos que abordem as Atividades Complementares 
(ACs) e analisar os estudos que tratam destas atividades como espaço de 
formação permanente, buscando compreender os significados atribuídos 
pelos professores sobre formação permanente nas Atividades Complemen-
tares. A base teórica está fundamentada em Nóvoa (2009), Imbernón (2019) 
e Gatti et al. (2019), entre outros que trazem para o debate a formação de 
professores. Na revisão bibliográfica, por meio de critérios estabelecidos, 
foram selecionadas tese e dissertações publicadas na área de Educação que 
estão depositadas em bases de dados de relevância acadêmica e científica. 
Na análise, buscamos identificar os seguintes descritores: trabalho publicado 
nos últimos 5 anos, área de conhecimento, objetivos, fundamentação teóri-
ca, conceitos centrais, metodologia, achados/resultados e conteúdo. Os tra-
balhos encontrados e apresentados, nesta revisão bibliográfica, demonstram 
relevância por se aproximarem das Atividades Complementares, enquanto 
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espaço de formação permanente na construção de saberes e práticas docen-
tes. Conclui-se que as atividades complementares têm sido concebidas como 
relevante espaço de formação, trazendo à tona as questões vivenciadas por 
professores no cotidiano da escola.
Palavras-chave: Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Aula de Trabalho 
Pedagógico Coletivo. Atividades Complementares. Formação Permanente. 
Formação de Professores.

INTRODUÇÃO

Estamos vivendo um tempo no cenário educacional em que se 
torna urgente refletir sobre a formação de professores, baseada em 
dois tripés: formação inicial ou continuada ofertada por instituições 
públicas, particulares e a formação no local do trabalho. Em um ano 
marcado por uma pandemia, acometida pela covid-19, torna-se neces-
sário que a educação no tempo presente e futuro suscite formações 
para atender as necessidades de cada escola, bem como os professores 
busquem momentos formativos para aquisição da profissionalidade.

Diante deste quadro atual, é preciso compreender como 
ocorrem essas formações, tendo em vista que pertencemos a um país 
com dimensão continental, onde encontramos diversidade de cultu-
ras, economia, infraestrutura e leis hegemônicas unificadas. Estudos 
comprovam movimentos (GATTI et al., 2019) na busca de melhoria das 
formações, mas elas continuam não contemplando as singularidades 
de cada espaço. Teóricos como Nóvoa (2009), Imbernón, Neto e Fortu-
nato (2019) trazem a importância de alinhar os processos de formação 
desenvolvidos nas unidades educativas com as formações externas, 
estando as primeiras ancoradas em formações horizontalizadas, junto 
com seus pares (RIOS; SILVA; SILVA, 2020), no interior da escola.

Considera-se que os professores precisam de formação para o 
trabalho docente. A legislação brasileira exige formação superior para 
ensinar na Educação Básica, e em algumas instituições de Ensino Su-
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perior, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. No entanto, ao iniciar a 
docência como professor e também durante o exercício da profissão, 
muitos percebem que a formação inicial e os diplomas não contemplam 
as realidades singulares do espaço em que atuam. Muitos professores 
não se reconhecem como criadores de conhecimento, sujeitos em for-
mação permanente e se culpam por não ter destreza para a docência.

Tudo o que foi mencionado está presente em nossa memória 
de vivências, experiências, leituras, diálogos, formações, enquanto 
professores da Educação Básica e Superior e atualmente enquanto 
pesquisadores no campo educacional, no Mestrado em Educação da 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Assim, resolvemos 
compreender como os professores transitam nas ACs, concebido como 
espaço e tempo conquistado pela categoria e legitimado pelos pares.

Conforme os dispositivos legais, deve existir em todas as uni-
dades um espaço-tempo para o professor planejar e aperfeiçoar sua 
prática profissional. Na legislação brasileira, recebe o nome de Horário 
de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) ou Aula de trabalho pedagógi-
co coletivo (ATPC). No município de Feira de Santana, Bahia, recebe o 
nome Atividades Complementares (ACs).

Ancorando na regulamentação oficial que dispõe sobre os 
horários de estudo no interior da escola, o problema que mobilizou 
a realização da revisão bibliográfica foi: Quais os significados atribu-
ídos pelos professores sobre formação permanente nas atividades 
complementares? Este artigo tem como objetivos identificar estudos 
bibliográficos que abordem as Atividades Complementares (ACs) e 
analisar os estudos que tratem as Atividades Complementares como 
espaço de formação permanente de professores;

Torna-se necessário registrar que ao pesquisar nos bancos de 
dados, verifica-se a polissemia nas terminologias, encontrando HTPC, 
ATPC ou ACs. Portanto, para este levantamento de dados, foram uti-
lizados todos os termos, considerando a relevância do trabalho e a 
aproximação da problematização da pesquisa.
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METODOLOGIA

Para a realização do estudo sobre as Atividades Complementares 
(ACs), realizou-se uma busca em três bancos de dados, Capes, ANPEd 
e BDTD. A escolha da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de 
nível superior (Capes) é por ser um portal que reúne trabalhos acadê-
micos e científicos, e nele estão disponibilizadas referências de teses 
e dissertações produzidas nos programas de Pós-Graduação em todo 
o Brasil. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPEd) 
por disponibilizar uma biblioteca virtual que, desde 2016, contém 
trabalhos apresentados em suas Reuniões Regionais e Nacional. Por 
último, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 
que em parcerias com instituições de ensino, integra os sistemas de 
informação de teses e dissertações existentes no Brasil.

Assim, no levantamento bibliográfico, utilizou-se inicialmente 
os descritores Horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), Aula 
de trabalho pedagógico coletivo (ATPC) e Atividades complementa-
res (ACs), delimitando a temporalidade e a área de conhecimento, 
ao pesquisar nos bancos de dados. Em seguida, utilizou-se os filtros, 
últimos cinco anos e a escolha das Ciências Humanas como grande 
área do conhecimento. No caso da ANPEd, as reuniões acontecem a 
cada dois anos, por esse motivo, pesquisamos as três que acontece-
ram nos últimos anos. Em seguida, fizemos a leitura dos resumos e 
das palavras-chave.

Nessa direção, a pesquisa aconteceu na ANPEd – Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Reunião 36ª, 37ª 
e 39ª), BDTD – Biblioteca Digital de Teses e Digitações (2015 a 2019) e 
na Capes – Catálogo de Teses e Dissertações (2015 a 2019).
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Iniciamos o levantamento de dados da produção acadêmica 
com o descritor “HTPC” entre parênteses, passando pelo filtro últimos 
5 anos (2015-2019), grande área de conhecimento, Ciências Humanas 
e encontramos 5 teses, 12 dissertações de Mestrado Acadêmico e 7 
de Mestrado Profissional no banco de dados da Capes. Diante dos 
trabalhos acadêmicos encontrados, ao realizar a leitura dos resumos, 
das palavras-chave, observamos que 3 se mostraram relevantes para 
o estudo.

Em seguida, utilizamos o descritor “ATPC” entre parênteses, 
passando pelo filtro últimos 5 anos (2015-2019), grande área de conhe-
cimento, Ciências Humanas e encontramos 3 teses, 11 dissertações de 
Mestrado Acadêmico e 12 de Mestrado Profissional no banco de dados 
da Capes. Dentre eles, 2 se aproximaram da pesquisa.

Por fim, nesse banco de dados, utilizando o descritor “Ativida-
des Complementares AC” entre parênteses no banco de teses e dis-
sertações da Capes, encontramos 12 trabalhos, sendo 9 dissertações 
de Mestrado Acadêmico e 3 de Mestrado Profissional. Não fizemos 
uso dos filtros, devido a limitada quantidade de trabalhos. Lemos os 
resumos dos 12 trabalhos e dentre um universo diverso de aborda-
gens, encontramos 1 de relevância, produzido em uma universidade 
do estado da Bahia.

Pesquisando na base da ANPEd, visitamos a Biblioteca virtual 
que contém as reuniões GT –Formação de professores encontramos 
na 36ª Reunião –18 trabalhos, na 37ª Reunião – 23 trabalhos e na 39ª 
reunião – 23 trabalhos, mas nenhum trabalho se aproxima da nossa 
pesquisa. Buscando ampliar a pesquisa, utilizou-se a biblioteca da 
ANPEd. Utilizamos o descritor HTPC, ATPC e o ACs, mas não encon-
tramos registro de trabalhos no banco de dados. Conjugando o termo 
usando AND ou OR com formação continuada, formação permanente, 
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formação centrada na escola, formação de professores, profissionali-
dade, ou com os termos entre parênteses, não apareceram resultados.

Quanto ao banco de dados da BDTD, utilizamos o termo “HTPC”, 
entre parênteses e 25 trabalhos apareceram. Analisando a leitura dos 
títulos e palavras-chave, só 2 se aproximaram, mas estes já tinham 
sido contemplados na pesquisa do banco de dados da Capes. Quanto 
ao termo ATPC, 28 resultados apareceram, mas nada se aproxima das 
Atividades Complementares como espaço de formação. Na última 
pesquisa, na BDTD, utilizamos Atividades Complementares AC, entre 
parênteses, passando pelo filtro dos últimos 5 anos (2015-2019), sur-
giram 398 com múltiplas abordagens; colocando o filtro assunto (Edu-
cação), ficaram 4 resultados, porém nada próximo a nossa pesquisa.

A fim de organizar e visualizar os trabalhos que mais se apro-
ximaram dessa pesquisa, organizamos tabelas com dados sobre os 
5 trabalhos mais relevantes, encontrados na Revisão Bibliográfica, 
respeitando e considerando a escrita dos pesquisadores.

BANCO DE DADOS CAPES – DESCRITOR “ATPC”

Referência: CORRAL, A. Z. Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo na rede 
estadual paulista: a voz do professor da Diretoria de Ensino da Região de Jacareí. 
2016. 153 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

Área de 
conhecimento

Ciências Humanas/ Educação /Currículo

Objetivos

• analisar os Planos Gestores e Projetos Político 
Pedagógicos da Diretoria de Ensino da Região de 
Jacareí, explicitando conceitos e demais referências 
sobre a ATPC disponíveis nos mesmos;

• identificar a percepção do professor sobre sua 
participação e forma de atuação nas ATPCs;

• verificar o significado atribuído pelo professor às 
suas experiências neste espaço de formação.
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Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

Baseada nos documentos oficiais do Estado de São 
Paulo referentes às ATPCs
Utilizou autores como Apple, Contreras, Fusari, Gimeno 
Sacristán, Imbérnon e Santos para trabalhar com 
trabalhar com trabalho coletivo, formação docente e 
currículo.

Metodologia

Tipo de pesquisa: Qualitativa Contexto: diretoria de 
ensino de Jacareí
Sujeitos: professores estáveis, contratados 
Instrumentos: análise documental, questionário on-line

Achados/resultados

A pesquisa procurou desvelar a ideologia subjacente ao 
currículo e as percepções dos professores sobre a ATPC.
Os dados demonstram que a formação não é construída 
por todos os integrantes, bem como indica que o 
processo categorizado de contratação tem influência no 
trabalho coletivo dos professores.
O tempo do magistério não influencia nas ATPCs, mas 
a troca de conhecimentos e reflexões, possibilitam aos 
professores uma nova visão e prática da realidade

Fichamento/
conteúdo

• os sujeitos não se sentem participativos, 
valorizados, bem como acreditam que não são 
consideradas suas contribuições nas ATPCs;

• o estudo possibilitou dar voz aos professores, 
conhecer suas percepções acerca das ATPC quanto 
a participação efetiva, espaço de formação e 
repercussões nas práticas pedagógicas;

• a pesquisa apresentou problemas nas ATPCs como 
a falta de participação de todos os professores, bem 
como que os assuntos abordados nelas, não são 
pertinentes e coletivo

Quadro 1 – Banco de dados Capes – Descritor “ATPC” 1. 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Referência: CORREA, A. B. Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo: uma 
reflexão sobre a importância das demandas do contexto e da criticidade da sua 
potencialidade formativa. 2016. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

Área de 
conhecimento

Ciências Humanas

Objetivos

• compreender a configuração do processo de 
formação em uma escola por intermédio das 
interações do espaço formativo denominados Aula 
de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC).

• analisar o tipo de formação apresentada nos 
documentos oficiais e o modo de condução de duas 
ATPCs de uma escola da rede pública de ensino 
estadual;

Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

Teoria da atividade sócio-histórico-cultural de Vygotsky, 
Engestrom – Formação Critica de educadores.
O conceito de atividade nesta pesquisa é que atividade 
humana não é percebida como um sistema de 
atividades isoladas, mas como uma rede de relações 
culturais que por meio do diálogo e colaboração, possui 
função transformadora.

Metodologia

Tipo de pesquisa: Pesquisa crítica
Contexto: escola da rede pública de ensino estadual de 
São Paulo;
Sujeitos: dois professores coordenadores, dez 
professores e um diretor pesquisador
Instrumentos: análise dos componentes da atividade 
ATPC nos documentos oficiais, observação e áudio das 
reuniões de ATPC;

Achados/resultados

• fomentar uma reflexão sobre o espaço-tempo, com 
vistas a romper o processo reprodutivo de uma 
reflexão técnica e não crítica;

• a proposta dos documentos tem a premissa 
de legitimar a ATPC como espaço de formação 
centrado na escola;
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Achados/resultados

• as demandas externas (avaliações, resultados) 
se sobrepõem no processo de formação do 
professor, caminhando contrário ao que prega 
nos documentos que diz que é para atender 
as necessidades da escola e dos professores 
envolvidos;

• as ATPCs assumem função prescritiva e informativa 
(não encontrou evidências que retratassem 
interpretação das experiências e construção dos 
conhecimentos para desencadear novas ações);

• usou a Teoria da atividade como base para a 
formação de professores;

Fichamento/
conteúdo

• possibilitar nas ATPCs, a construção de propostas 
de tornar esse espaço mais crítico, reflexivo e 
colaborativo, centralizando a formação no contexto 
e nas demandas da própria escola e de seus 
partícipes.

• Almeida e Placco (2013) reforçam a ideia das 
escolas como espaço de formação permanente – o 
professor tem responsabilidade na sua formação de 
forma consciente e participativa;

• mostrou a necessidade de romper com a dicotomia 
teoria e prática e fomentar estudo crítico das 
teorias associadas à realidade escolar;

• precisamos legitimar o professor como autor de 
conhecimentos, buscando um rompimento com as 
representações-sociais sobre o espaço-tempo.

Quadro 2 – Banco de dados Capes – Descritor “ATPC” 2. 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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BANCO DE DADOS CAPES – DESCRITOR “HTPC”

Referência: INNOCENTI, T. D. Possibilidades formativas das HTPC’S: um olhar 
a partir de professores polivalentes. 2016. 281 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Católica de Santos, Santos, 2016.

Área de 
conhecimento

Ciências Humanas/Educação

Objetivos

• compreender como as possibilidades formativas 
se constituem nas HTPCs tendo como sujeitos de 
pesquisa professores polivalentes

• investigar quais são as possibilidades formativas 
desenvolvidas na Hora de Trabalho Pedagógico 
Coletivo de uma escola pública da Baixada Santista

Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

A formação contínua/permanente tendo como lócus 
a escola, apoiando-se em pesquisadores como Fusari, 
Charlot, Nóvoa, Imbernón, Garcia, Sacristán, Pimenta, 
Franco, Ghedin, Libâneo, Silva Junior

Metodologia

Tipo de pesquisa: qualitativa (pesquisa bibliográfica e 
documental,
Contexto: escola pública da Baixada Santista
Sujeitos: professores polivalentes do Ensino 
Fundamental I e da Equipe Pedagógica,
Instrumentos: estudo de caso, técnica da observação

Achados/resultados

• apresentou três limites que dificultam a realização 
da HTPC como espaço-tempo de formação continua 
de professores: o tempo cronológico, a presença 
da equipe técnico-pedagógica e a interação dos 
professores polivalentes;

• as HTPCs precisam ser organizadas para produzirem 
possibilidades formativas no interior da escola;

• os sujeitos da pesquisa expressaram que a 
formação continuada em serviço é um tempo para 
formar e ser formado;

• a sobrecarga do professor docente que não tem 
condições de participar das HTPCs, é fator limitante;

• as HTPCs não podem ser de caráter facultativo
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Fichamento/
conteúdo

A pesquisa evidenciou:
• o tempo da HTPC, segundo o contexto da pesquisa, 

se mostra insuficiente (60 min), pois na maioria se 
destina a questões burocráticas ou atendimento a 
pais;

• a necessidade de dinamizar a reunião por meio do 
espaço e das temáticas;

• a urgência de uma coordenadora por unidade 
escolar;

• HTPC (on-line e individual), não favorecem o 
trabalho coletivo;

• a escola como principal espaço-tempo de formação 
continuada, considerando que ele não está pronto, 
nem é imutável;

• as condições de trabalho interferem na HTPC, onde 
o ideal seria o professor trabalhar em uma única 
unidade escolar;

Quadro 3 – Banco de dados Capes – Descritor “HTPC” 1. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

REFERÊNCIA: ALMEIDA, A. S. de. A percepção dos professores de Ensino 
Fundamental da Seduc/AM da cidade de Manaus sobre a hora de trabalho 
pedagógico na escola. 2016. 177 f. Dissertação (Mestrado Gestão e Avaliação da 
Educação Pública) – Universidade Federal de Juiz De Fora, Juiz de Fora, 2016. 

Área de 
conhecimento

Ciências Humanas – Educação

Objetivos

• analisar as dificuldades percebidas pelos 
professores de 14 escolas da Seduc/AM de Ensino 
Fundamental regular, de tempo parcial, da cidade 
de Manaus na implementação da Hora de Trabalho 
Pedagógico (HTP) na escola;

• descrever o contexto de implantação da política na 
rede estadual de ensino;

• verificar os possíveis desvios do desenho da política 
na sua implementação nas escolas (e seus motivos);

• propor ações de correção para os problemas 
identificados nesse estudo
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Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

A pesquisa tem como teóricos: Duarte e Augusto, 
Libâneo e Tardif sobre saberes e trabalho docente, 
Nóvoa, Perrenoud e Imbernón como referencial de 
formação continuada de professores, Mainardes 
e Condé com a abordagem do ciclo de políticas, e 
referente à política da Hora de Trabalho Pedagógico 
(HTP), Czekalski e Borduchi.

Metodologia

Tipo de pesquisa: método misto Contexto: 14 escolas da 
Seduc/AM Sujeitos: 85 professores
Instrumentos: pesquisa bibliográfica, documental e 
questionário

Achados/resultados

• inexistência na Seduc/AM de uma normativa 
específica acerca da HTP, com diretrizes que 
orientem sua implementação, monitoramento e 
avaliação na rede de ensino;

• falta das condições adequadas (estrutura e 
recursos) nos espaços (locais) de realização da HTP 
na escola;

• ausência da HTPC – dificuldade para a realização 
de estudo/formação e planejamentos de 
forma coletiva por conta da organização muito 
fragmentada;

• ausência de formações continuadas pelo macro 
sistema, utilizando a HTP;

• dificuldade das equipes gestoras das escolas quanto 
ao assessoramento aos professores na HTP;

• professores de Anos Iniciais com perda ocasional da 
HTP,

• devido à substituição dos professores faltosos.

Fichamento/
conteúdo

O distanciamento da promulgação da Lei para sua 
efetivação, ou seja, partindo dessa normativa, a política 
da HTP levou mais de 28 anos para efetivar-se na Seduc/
AM. Se considerarmos a Lei federal nº 11.738/2008, 
levou sete anos. Potenciais da implantação da HTP: 
constitui uma conquista, um avanço educacional 
que contribui para com a melhoria das condições 
de trabalho docente, da organização do trabalho 
pedagógico, dos processos de ensino e aprendizagem, e 
para o aperfeiçoamento profissional

Quadro 4 – Banco de dados Capes – Descritor “HTPC” 2. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Referência: DE GRANDE, P. B. Formação continuada no local de trabalho do 
professor: possibilidades de agência e construção de sentidos para a docência. 
2015. 269 p. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas 2015. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.
br/handle/REPOSIP/269279. Acesso em: 26 ago. 2018.

Área de 
conhecimento

Linguagem e Educação

Objetivos

• conhecer e compreender práticas de letramento 
formativas do professor em seu local de trabalho.

• identificar e analisar eventos de letramento de 
formação em reuniões de corpo docente dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental que, no Estado de 
São Paulo, eram chamadas de Hora de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (HTPC)

Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

A fundamentação teórica adotada é baseada na 
abordagem sociocultural dos Estudos de Letramento 
e na concepção dialógica de linguagem do Círculo de 
Bakhtin

Metodologia
Pesquisa: qualitativa, de cunho etnográfico. Contexto: 
escola pública do interior paulista Sujeitos: professoras
Instrumentos: Observação participante

Achados/resultados

• as professoras construíram dois tipos de eventos 
bastante distintos no tempo oficialmente dedicado 
à sua formação no local de trabalho: um deles, aqui 
chamado de HTPC-aula; o outro tipo de evento, 
chamado HTPC-oficina, e os resultados foram 
bastante distintos;

• refletir sobre a relação entre as atividades que 
envolvam o uso da escrita na formação de 
professores e as estruturas sociais em que elas 
estão inseridas. Assim, estudar as práticas de 
letramento formativas no local de trabalho do 
professor envolve não só investigar o que se lê e 
escreve, mas que valores estão em disputa ao se 
ler, escrever e falar sobre o que se lê e escreve, 
que significações são construídas naquela situação 
específica pelo grupo de professoras ao participar 
dessas práticas;
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Achados/resultados

• no documento, o agente da HTPC, mesmo nas 
construções na voz passiva: “As Horas de Trabalho 
Pedagógico Coletivo deverão ser planejadas 
e organizadas pelo Professor Coordenador”, 
“O horário do cumprimento das HTPCs, a ser 
organizado pelo Professor Coordenador”. O 
professor não é tomado como interlocutor – não há 
explicitações de suas funções na HTPC, somente o 
dever de comparecer à reunião;

• - as professoras atuantes no 5º ano de toda a rede, 
quinzenalmente, não participavam da HTPC de 
sua escola e se reuniam para abordar questões, 
matrizes de referência e conteúdos relacionados 
a uma das avaliações externas. Apesar de gerado 
por forças hegemônicas – esse tipo de HTPC 
possibilitou, no contexto observado, subversões do 
que era recomendado em documentos oficiais e 
pela própria secretaria;

• o rodízio entre coordenadoras e professoras 
para organizar os encontros e abordar os temas 
escolhidos pelo grupo são fatores que parecem 
favorecer a emergência de um espaço de agência 
das professoras em sua própria formação

Fichamento/
conteúdo

As professoras criam uma comunidade que prioriza 
trocas de experiências e saberes e, com essa 
organização, formador e formando se configuram 
como papéis dinâmicos, assumidos por diferentes 
participantes (NÓVOA, s.d.). Ouvir as vozes de
um grupo, professoras alfabetizadoras, cujos saberes 
não são legitimados por aqueles que têm vozes 
poderosas

socialmente, como a academia, a grande imprensa 
e o Estado, e considerá-las como produtoras de 
conhecimentos que podem ser legitimados e integrados 
em formações oferecidas por instituições de prestígio; 
Elas superaram, no nível do coletivo, as dificuldades que 
se apresentavam como individuais” (SOUZA, 1996, p. 66).
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O potencial que tem a natureza dos saberes 
mobilizados, aqueles mais relacionados à prática, às 
experiências docentes das participantes, também 
favorecem a participação, pois todas têm experiências a 
compartilhar
A perspectiva da leitura de textos dos gêneros de 
autoajuda e religiosos nas reuniões. Em um contexto 
cada vez mais complexo para atuação docente, a função 
da autoajuda e da religião na formação do professor é 
a de dar sentido à docência, de construir alternativas 
possíveis nos limites postos pela realidade onde 
realizam suas funções.
Os resultados obtidos na pesquisa podem contribuir 
para que formadores de professores (re)pensem sua 
atuação na formação docente inicial e continuada e 
para o (re)planejamento de políticas públicas que têm 
em vista o
professor.

Quadro 5 – Banco de dados Capes – Descritor “HTPC” 3. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

BANCO DE DADOS CAPES – DESCRITOR “ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES AC”

Referência: SANTOS, E. L. dos. O horário de atividades complementares na 
escola com espaço de formação crítica: limites e possibilidades. 2016. 176 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores) – 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, 2016. 

Área de 
conhecimento

Ciências Humanas/Educação

Objetivos

• discutir a formação de professores na escola, 
especialmente no horário de Atividades 
Complementares (AC);

• analisar os limites e as possibilidades para que 
se desenvolva uma formação orientada pela 
abordagem crítica.
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Fundamentação 
teórica / Conceitos 
centrais

Teoria Crítica do Ensino de Carr e Kemis

Metodologia

Pesquisa: qualitativa-interpretativista
Contexto: escola pública da rede estadual de ensino na 
cidade de Jitaúna-BA
Sujeitos: professores da área de Ciências da Natureza e 
Matemática
Instrumentos: registros em diários de campo, gravações 
de áudio dos encontros de ACs e entrevistas

Achados/resultados

O estudo possibilitou:
• possibilidades de aproximação com uma formação 

de caráter crítico pela presença de determinadas 
características como a autorreflexão e a reflexão 
coletiva;

• a realização de pesquisas, ainda está muito 
distante de ser desenvolvida dentro da escola, 
devido à privação de tempo dos professores, e 
assim os professores preferem fazer a AC de forma 
individual;

• consideraram quatro características desta 
abordagem como parâmetro para as análises: 
autorreflexão, reflexão coletiva, discussão dialética 
e pesquisa.

• os professores avaliavam suas práticas, 
identificavam os problemas, mas a maioria optava 
por uma solução de perspectiva técnica.

Fichamento/
conteúdo

Observamos que os limites identificados, privação 
de tempo e reflexos de formação orientados por 
racionalidades técnica e prática, provavelmente podem 
ser superados se no espaço for desenvolvida uma 
formação que considere a educação como um processo 
histórico-social que precisa ser contextualizado 
para que a transformação da prática aconteça. 
Acreditamos que estas possibilidades possivelmente 
seriam potencializadas se este espaço de formação 
se transformasse num grupo de pesquisa, que 
desenvolvesse investigações sobre a realidade da escola 
realizada por professores.



863COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Fichamento/
conteúdo

Considerar a escola como um ambiente relevante para 
o desenvolvimento de uma formação orientada pela 
racionalidade crítica, bem como levantou os limites e as 
possibilidades para que este tipo de formação critica se
desenvolva nas ACs.

Quadro 6 – Banco de dados Capes – Descritor “Atividades complementares AC” 1. 
Fonte: Elaborado pelos atores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos valiosos estudos sobre formação de professores, 
essa revisão bibliográfica demonstra relevância para verificar o que se 
tem produzido de teses e dissertações, sobre as ACs, HTPC e ATPC. 
Neste contexto, mapeamos e encontramos semelhanças ao comparar 
as leituras dos resumos das 4 dissertações e 1 tese com a escrita da 
nossa pesquisa, tanto quanto a fundamentação teórica por meio de 
autores como Imbernón, Nóvoa, Libâneo, Gatti, que tratam da refle-
xão, da coletividade, e também quanto a abordagem qualitativa e os 
sujeitos participantes.

Quanto às diferenças, observamos que os estudos na sua maio-
ria se concentram no Sudoeste do Brasil, as abordagens dos trabalhos 
contemplam o desenvolvimento e avaliação das práticas do professor, 
o papel do coordenador como mediador/organizador desse tempo-es-
paço e a implantação deles nas escolas. Portanto, há uma lacuna a ser 
pesquisada na área de formação de professores no que diz respeito às 
formações que acontecem no cotidiano das escolas, junto com seus 
pares nas Atividades Complementares.

Partindo do pressuposto de relevância percebemos que a re-
visão bibliográfica proporcionou compreender e analisar o que temos 
de produção acadêmica, evidenciando a ausência de trabalhos que se 
voltem para discutir as potencialidades da formação no interior das 
escolas, particularmente, tomando as ACs como espaço de formação 
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de professores. Nesse sentido, constatamos ausências nos trabalhos 
acadêmicos no que se refere às Atividades complementares como 
espaço de formação permanente, considerando a singularidade em 
buscar ouvir as vozes dos professores no interior da escola, em um 
local pouco investigado, distante muitas vezes de interesses de pesqui-
sas e da formação em serviço.

Acreditamos que ouvindo os protagonistas, autores de sua for-
mação a partir das suas narrativas sobre as Atividades Complementares, 
possibilitaremos reflexões, novos olhares, posturas e quiçá mudanças 
nas formações que acontecem no interior da escola, tendo em vista, 
principalmente, o momento difícil que estamos vivendo na educação 
e o futuro incerto que teremos. Neste sentido, pelas tecituras da pes-
quisa em desenvolvimento, as Atividades Complementares dentro da 
escola se insurgem como espaço-tempo privilegiado para discussão, 
troca de saberes, constituição da profissionalidade e enfrentamento 
do presente futuro.
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A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA? 
REFLEXÕES DE UMA PROFESSORA  

EM FORMAÇÃO

Gislane Lopes Silva
Pedro Paulo Souza Rios

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a formação inicial e o con-
texto profissional, entendidos como etapas importantes para o processo 
de formação e desenvolvimento docente, transversalizadas pelas práticas 
pedagógicas multisseriadas em escolas da roça. O método utilizado na pes-
quisa, foi a narrativa (auto)biográfica, por entender que a mesma contribui 
na compreensão do singular/universal das histórias e memórias formadoras 
dos sujeitos em seus distintos contextos. Os relatos narrativos trazem as ex-
periências de duas professoras egressas de classes multisseriadas, em esco-
las localizadas na roça, se constituindo, posteriormente, professoras dessa 
modalidade de ensino. As narrativas apresentam a trajetória de formação 
acadêmica das mesmas, buscando compreender os processos formativos 
de estudantes e profissionais das classes multisseriadas no espaço rural. 
Para elucidar o trajeto percorrido e as experiências vivenciadas durante a 
minha primeira regência, busco as memórias do meu tempo escolar e o 
início da minha graduação. Assim, entendo que a narrativa das minhas ex-
periências se faz por agrupar elementos relacionados aos aspectos pessoal, 
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acadêmico e social, uma vez que a construção da prática docente se dá a 
partir do humano e do profissional, relacionado com o mundo a sua volta e 
com o fazer docente cotidiano.
Palavras-chave: Formação Docente. Ensino Multisseriado. Memórias.

INTRODUÇÃO: ONDE NASCE A ESCRITA

Na docência, o desenvolvimento profissional, concebido 
enquanto processo reflexivo e crítico sobre a práxis educativa, tendo 
como marco inicial o estágio docente, são aprimorados pelo exercício 
da escrita na medida em que essa requer o movimento permanente 
de reelaboração e ressignificação do pensamento. Entendemos, dessa 
maneira, que o ato de escrever possibilita uma formulação mais acer-
tada das ideias. Assim, o/a professor/a em formação ou exercício, ao 
se debruçar sobre suas experiências, por meio da escrita, oferece ao/a 
outro/a possibilidade de compreender seus pensamentos e ideias, e, a 
partir de suas experiências, construir as relações necessárias à produ-
ção de sentidos.

Nesse sentido, o presente texto tem por objetivo refletir a 
relação sobre a formação inicial e o contexto profissional, entendidos 
como etapas importantes para o processo de aprendizagem e de-
senvolvimento profissional docente, transversalizadas pelas práticas 
pedagógicas multisseriadas em escolas da roça.

A multisseriação enquanto modalidade de ensino, ofertada 
com predominância para a população rural, tem relação direta com 
minha história de vida e formação, pois diz respeito às experiências 
vividas durante minha infância na escola Bom Recanto na comunidade 
de Jacú Magro, zona rural de Filadélfia – Bahia. A partir desse período, 
onde algumas lembranças sobressaltam minhas memórias, que pas-
sarei a tecer algumas reflexões: a estrutura arquitetônica da escola; 
as múltiplas funções desenvolvidas pela professora, que ia além dos 
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processos pedagógicos (auxiliar de serviços gerais e merendeira); o 
método pedagógico totalmente tradicional (com uso de cartilhas e 
ABC, sem brincadeiras lúdicas) e os momentos de lazer (brincadeiras 
tradicionais: pular corda, boleado, subir nas arvores e amarelinha).

A partir das memórias que emergiram da Educação Básica numa 
escola localizada na zona rural fica notória as complexidades existentes 
que permeiam os processos pedagógicos em classes multisseriadas. 
Contudo, é importante ressaltar que não se trata apenas de elementos 
negativos. Gauthier (2001, p. 65) sinaliza que “uma classe multisse-
riada se constitui numa espécie de micro sociedade, uma vez que sua 
dinâmica se dá por meio de distintas concepções e saberes marcados 
pelas vivências individuais”. Além disso, é visível que os/as alunos/as 
compartilham conhecimentos entre eles/as e o/a professor/a, que ao 
ser desafiado no dia a dia por essa modalidade de ensino, vai lapidan-
do as habilidades para o desenvolvimento de estratégias para que os/
as alunos/as aprendam.

Compreendemos, portanto, que privilegiar a escrita de si, por 
meio de pesquisas que estabelecem o entrecruzamento de histórias de 
vida das relações pautadas entre a experiência, o processo de forma-
ção e a atuação docente, nos faz integrar os conceitos de experiências 
formadoras e de recordações referenciais dos sujeitos.

A NARRATIVA (AUTO)BIOGRÁFICA ENQUANTO MÉTODO 
DE PESQUISA

A metodologia a ser empregada neste estudo, entendemos 
que o método de pesquisa narrativo, a partir da (auto)biografia é a 
que melhor contribui para a compreensão dos fenômenos abordados 
nesta pesquisa, conforme discorremos a seguir.

As reflexões suscitadas neste estudo, ao tempo em que busca 
traçar o percurso feito pela pesquisadora, por meio das memórias 
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que emergiram a partir de sua trajetória escolar como estudante 
de classes multisseriadas, estabelecem relações reflexivas dessa 
época com o exercício docente, também numa classe multisseriada. 
Tais memórias se entrecruzam ainda com as trajetórias escolar e 
profissional de duas professoras que estudaram e atuam em escolas 
multisseriadas da zona rural.

Inicialmente, fizemos um levantamento junto à Secretaria de 
Educação do município de Filadélfia, cujo objetivo foi elencar professo-
res/as que trabalham com classes multisseriadas em escolas sediadas 
na zona rural, sendo um total de 14 professores/as e quatorze turmas, 
dividido entre oito escolas entre o fundamental I e Educação Infantil. 
Posteriormente, procuramos identificar quais desses/as tinham sido 
alunos/as dessa mesma modalidade de ensino. Após essas informações 
procuramos manter contato com o máximo possível de professores/as. 
Contudo, ressaltamos que por conta da pandemia tivemos algumas di-
ficuldades em encontra-los/as, uma vez que as informações fornecidas 
pela secretaria não foram precisas, no que se referiam aos nomes dos/
as docentes e as localidades onde os mesmos trabalhavam. O passo 
seguinte foi buscar identifica-los/as a partir de informações previas 
e informais, entrar em contato, apresentar a proposta da pesquisa e 
fazer o convite para participarem do estudo.

Quanto aos instrumentos de pesquisa, utilizamos a entrevista, 
com a narrativa a partir de um roteiro que transversou sobre a tra-
jetória em classe multisseriada, com o objetivo de coletar o máximo 
de informações possíveis. As entrevistas foram realizadas entre os 
meses de março e junho de 2020. Considerando o isolamento social 
em decorrência da pandemia da covid-19, as entrevistas aconteceram 
via aplicativo de mensagens WhatsApp, que possibilita a troca de 
mensagens instantâneas de texto ou de voz, viabilizadas por meio da 
internet, além do compartilhamento de documentos, fotos e vídeos. 
As perguntas eram encaminhadas ao mesmo tempo para cada uma 
das professoras, porém cada uma tinha seu tempo para a devolutiva.
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“Uma preocupação com a utilização do aplicativo de troca de 
mensagens para coleta de dados se referia à captação das emoções, 
dos tempos, espaços comuns e recorrentes nas entrevistas narrativas” 
(RIOS, 2008, p. 12). Contudo, foi possível perceber que tais fatores esta-
vam presentes nas mensagens, uma vez que elas estavam imbuídas de 
lembranças, saudades, reivindicações, dentre tantos outros elementos 
suscitados por meio das memórias. Em comum acordo com as profes-
soras, optamos por utilizar seus próprios nomes para identificá-las na 
pesquisa, considerando se tratar, em certa medida, de suas histórias.

A professora Mirian Magalhães da Silva, 42 anos, solteira e resi-
dente na fazenda Rosa Sol, zona rural do município de Filadélfia – Bahia 
nos contou que começou seus estudos numa classe multisseriada da 
zona rural quando ainda tinha 8 anos. Ingressou na faculdade de Letras 
no ano de 2009 e iniciou a docência em 2012. A professora Mirian tem 
Pós-Graduação em Língua Portuguesa e está há quatro anos trabalhan-
do com turma multisseriada. Sobre a experiência na multisseriação ela 
nos contou que:

[...] encontramos muitas dificuldades e a principal é ao 
nível de aprendizado de cada aluno, por estarem em 
níveis diferentes e isso dificulta muito o aprendizado 
deles. Mas tem o lado bom do ensino multisseriado 
que é compartilhar com eles as diversidades em sala de 
aula, onde é uma troca de aprendizado entre professor 
e alunos (Mirian Magalhães da Silva, entrevista, 2020).

A professora Elisângela da Silva Nascimento Barreto, 42 anos, 
casada, tem dois filhos e reside na sede do município de Filadélfia – 
Bahia. Começou a estudar com 7 anos numa classe multisseriada. Tem 
formação em magistério, graduada em Letras e Pós-Graduação em 
Gestão e Coordenação, já tendo atuado em cargos de gestão. Sobre a 
experiência em classe multisseriada ela nos contou que:
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[...] anos atrás trabalhei na zona rural com salas multis-
seriadas, do ano mais ou menos 1999 e 2000 e alguma 
coisa. Lecionei nessas escolas. Era complicado. Eram 
vários alunos com idades diferentes e conhecimentos 
diferentes era aquele ditado: “se vira nos trinta”. A gente 
ficava até dez horas com os alunos de um nível, outras 
vezes por idades, mas naquele tempo, tinha muita coisa 
que era novidade para eles, não tinha essa tecnologia 
que a gente tem hoje, apesar dos poucos recursos, eles 
aprendiam (Elisângela da Silva Nascimento Barreto, 
entrevista, 2020).

Ao narrar sua experiência com as classes multisseriadas, mesmo 
reconhecendo o processo de aprendizagem, a professora Elisângela 
salienta algumas dificuldades encontradas nessa modalidade de ensi-
no. Ela suscita ainda as dificuldades encontradas pelos/as profissionais 
que atuam nessa área.

ENTRECRUZAMENTO DE IDENTIDADES: ENTRE DOCÊNCIA 
E DISCÊNCIA

A formação docente não diz respeito a um processo 
estático e fechado em si, a contrário, pressupõe que o/a 
estudante em formação possa ter acesso ao seu futuro 
campo de atuação profissional. Estudos tem sinalizado 
que trabalhar enquanto se estuda é algo recorrente nos 
cursos de formação docente (LIBÂNEO, 2017, p. 257).

Dessa maneira, é possível dizer que cada professor/a constrói 
a sua história profissional a partir das experiências vivenciadas no 
ambiente escolar, sendo esse o mesmo trajeto, de uma categoria pro-
fissional inserida num momento histórico com sua herança cultural.

Para elucidar o trajeto percorrido e experiências vivenciadas 
durante a minha primeira regência, busco as memórias do meu tempo 
escolar e o início da minha graduação. Assim, entendo que a narrativa 
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das minhas experiências se faz por agrupar elementos relacionados 
aos aspectos pessoal, acadêmico e social, uma vez que a construção 
da prática docente se dá a partir do humano e do profissional, rela-
cionado com o mundo a sua volta e com o fazer docente cotidiano. 
De acordo Souza (2006, p. 11), “as experiências acumuladas ao longo 
da nossa trajetória profissional são imprescindíveis no processo de 
ressignificação do fazer docente”.

O início da minha trajetória universitária, e da minha docência, 
mesmo estando em formação foi marcado por medos, angústias, desa-
fios, descobertas e aprendizados que de alguma maneira compreendo 
que fazem parte da construção da minha experiência enquanto profis-
sional da educação. De acordo com Gatti e Barretto (2009, p. 256), “no 
início do exercício docente é comum nos sentirmos inseguros/as, uma 
vez que estamos iniciando um projeto de vida profissional”.

Esse primeiro contato com a sala de aula, já na condição de 
docente, foi marcado por lembranças da minha vida estudantil como 
aluna da escola multisseriada, onde o fazer pedagógico foi uma reali-
dade distante da encontrada nas escolas contemporâneas. Nas minhas 
memórias escolares ficaram guardadas as lembranças das disciplinas, 
livros e a didática da professora. Sobre isso, Pimenta (2012, p. 20) res-
salta que “a maneira como encaramos a docência é de alguma forma o 
resultado de ressignificações da nossa trajetória escolar”.

Ao me inserir no espaço escolar, priorizei refletir e analisar a 
minha prática, a partir dos/as teóricos/as estudados/as durante minha 
graduação, para aperfeiçoar a minha didática e o meu fazer pedagógi-
co, para que as atividades desenvolvidas fossem significativas, para o 
contexto no qual estava inserida, uma escola multisseriada.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL NA TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL

A formação inicial é um momento especial, uma vez que nos 
aproxima na perspectiva teórica e prática das nuances do nosso campo 
de atuação profissional. Se configura ainda no momento oportuno 
para conhecer o espaço em que vamos atuar e suas especificidades, 
quase sempre complexas, por isso, a necessidade de uma formação 
pautada em elementos teóricos que nos faça compreender a prática e 
uma prática posteriormente teorizada.

Para Lima (2001, p. 67), “[...] a prática pela prática e o empre-
go de técnicas sem a devida reflexão pode reforçar a ilusão de que 
há uma prática sem teoria”. A autora ressalta que a prática deve ser 
entendida como práxis, ou seja, uma atitude teórico-prática, capaz 
de transformar a realidade, e que no planejamento e nas realizações 
das atividades, a teoria e a prática devem se fazer presentes, para 
constituir a sua identidade.

A formação docente passa por desafios e demandas, muitas 
vezes vistas como uma ação complexa, quando se refere ao papel do/a 
professor/a, assim como, a falta de reconhecimento social e a desvalo-
rização profissional em várias dimensões, o papel do/a professor/a bem 
como sua função social, se evidencia na necessidade do/a profissional 
docente possuir conhecimentos, habilidades e saberes, de diversas 
naturezas para lidar com as demandas de abrangências e complexidade 
da educação, mostrando domínio sobre as áreas do conhecimento pe-
dagógico e dos conteúdos da área de atuação e formação.

O campo de formação de professores é influenciado por mu-
danças curriculares, além de outras que ocorrem em diferentes níveis 
da realidade e da cultura. Os cursos de formação de professores/as, 
nos dias atuais, estabelecem metas à formação de profissionais que re-
flitam sobre seu fazer pedagógico, que sejam capazes de relacionar-se 
com os saberes teóricos construídos na universidade e que construam 
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fazeres a partir das discussões acadêmicas, para que possam enfrentar 
os desafios que surjam no cotidiano do seu exercício profissional (LI-
BÂNEO, 2015).

Dessa maneira, entendemos que o curso de Pedagogia deve 
possibilitar condições para que os/as docentes em formação façam 
aquisição das competências que os/as estimule a refletir na ação, 
construindo, portanto, sua identidade profissional, de modo que os/as 
professores/as possam redirecionar suas práticas, quando necessário.

A formação deve ter como paradigma uma prática inovadora em 
contínuo desenvolvimento, exigindo do/a profissional da educação uma 
atualização não só do curso, mais uma ação reflexiva e autônoma sobre 
sua prática pedagógica, ou seja, a sua formação continuada contribui 
para o desenvolvimento das competências, habilidades e saberes adqui-
ridos durante a sua formação inicial (GATTI; BARRETTO, 2009).

Estar em permanente formação se configura como um espaço 
de construção e reconstrução de novos conhecimentos e práticas pe-
dagógicas, fazendo uma implicação na organização dos conteúdos, nas 
estratégias e recursos, refletindo e interferindo de modo positivo nas 
relações sociais, e entre as equipes pedagógicas, docentes e alunos. 
Nessa perspectiva, Tardif (2015) argumenta que tais possibilidades 
têm como evidência uma política de formação e exercício docente que 
valoriza os/as professores/as e as escolas como capazes de pensar, 
de articular os saberes científicos e pedagógicos das transformações 
essenciais; além de valorizar as práticas escolares e as formas de or-
ganizar os espaços de ensinar e de aprender, comprometidas com o 
ensino de qualidade dos alunos.

Compreendemos durante a formação inicial que o/a pedago-
go/a terá que estabelecer correlações com o trabalho educacional, 
para isso, será necessário num primeiro momento, fazer a aquisição 
de saberes acadêmicos que permitam uma reflexão crítica, sob sua 
atuação profissional que possibilite a articulação teórico-prática. Esses 
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conceitos de articular teoria e prática à atuação profissional são essen-
ciais para a formação do/a professor/a.

Ser um profissional pedagogo requer um aprendizado constante, 
cheio de criatividade e um olhar que enxergue além, que veja beleza 
nas coisas simples, nas relações interpessoais e que a cada dia consiga 
se reinventar, e nada melhor do que conciliar a teoria à prática, discu-
tidas na universidade, para um fazer pedagógico na sala de aula. O/a 
pedagogo/a precisa ter um olhar mais sensível para que a educação se 
torne primordial e indissolúvel, principalmente ao adentrar nas nossas 
comunidades, com tantas pluralidades de pensamentos e costumes.

NARRATIVAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM CLASSES 
MULTISSERIADAS

Minha primeira experiência profissional foi na Escola Municipal 
Nova Geração, situada em uma comunidade rural de Filadélfia – Bahia. 
A escola é composta por turmas multisseriadas que recebem alunos/as 
das comunidades rurais que ficam no entorno: Munquém, Vermelho, 
Pintado, Rosa Sol. As atividades na escola são desenvolvidas no turno 
matutino, com turmas multisseriadas, da Educação Infantil ao Funda-
mental I. A escola é composta por quatro salas de aula, uma cozinha, 
uma sala dos professores, uma sala da direção, sala para guardar o 
material da escola, dois pátios, uma sala que funciona como biblioteca 
e sala de vídeo e quatro banheiros.

Acompanhar a rotina de uma escola rural e multisseriada é 
desafiador, pois a cada dia novos elementos são agregados, desesta-
bilizando aquilo que seria a rotina. As atividades começam logo cedo 
com o deslocamento da zona urbana para zona rural no transporte 
escolar percorrendo estradas e fazendas para pegar os/as alunos/as.

No primeiro momento, ao adentrar a sala de aula, foi reflexivo 
e permeado por lembranças da minha infância. Emergiram memórias 
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de quanto o ensino multisseriado evoluiu, tanto no fazer pedagógico 
como na ornamentação do ambiente escolar. Diante das lembranças 
veio medos, angústias e o sentimento de incapacidade perante a com-
plexidade de interação com a turma de idades e séries diferentes. A 
sensação que tive era a de que ainda não estava preparada o suficiente 
para ingressar na profissão, talvez por estar no início do curso e não 
ter tido tempo para um conhecimento teórico, que pudesse auxiliar no 
planejamento das atividades.

Contudo, a partir deste estudo foi possível constatar que outras 
professoras também têm percepções semelhantes às minhas no exer-
cício docente com turmas multisseriadas. No entanto, é importante 
ressaltar que as mesmas também deram os primeiros passos em classes 
multisseriadas, o que as fazem suscitar suas memórias da infância, onde 
identificam-se as características da modalidade de ensino multisseriada, 
traçando um paralelo em suas narrativas. A professora Mirian em sua 
narrativa recordou da época em que estudou em classe multisseriada:

Nessa época era o Abc, cartilha 1ª série, tem muitos anos 
não me lembro de muita coisa não, tinha didática cada 
um dava sua lição, quem estava no Abc ela perguntava 
letra por letra pulando as letras pra você acertar, na car-
tilha apreendia soletrar, na 1º série dava a lição do livro. 
Quem estava na 1º série tinha que ler uma carta e fazer 
outra, não tinha net, escrevia as atividades no caderno, 
ou pelo quadro de giz, já tinha os livros, mas as matérias 
vinha tudo num livro só, era português, matemática, 
estudos sociais e ciências. A professora explicava pelo 
livro e escrevia no quadro, a gente copiava no caderno e 
respondia, nessa época não tinha colégio, era realizada 
na garagem da casa da professora, era improvisado o 
local, uma venda que não funcionava, uma casa que não 
morava ninguém, a prefeitura alugava pra funcionar as 
aulas. Eu gostava da minha professora. tinha uma folha 
que se chamava extenso, que tinha uma tinta azul que a 
professora fazia as provas, molhava com álcool, eu não 
lembro muito bem o nome da máquina que fazia isso, 
deve ter o nome na net (Elisângela, entrevista, 2020).
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De certa maneira, a professora Elisângela ao narrar suas vivên-
cias em turmas multisseriadas elucida elementos que também foram 
constatados na fala da professora Miriam. De acordo com ela:

Os alunos recebiam alguns recursos como: lápis para es-
crever, pintar folhas de ofício, cartolina e os livros. Usava 
cartolina para fazer cartaz e expor na sala contendo alfa-
beto, números. As cartolinas eram usadas também nos 
trabalhos em grupo, na maioria das vezes, os cartazes 
eram feitos em datas comemorativas, usava quadro de 
giz, sucatas como caixa de sapatos. Os conteúdos eram 
passados no quadro, acompanhado por livros onde 
respondiam as atividades.
A escola era murada, e tinha 2 salas, 1 cozinha, 1 ba-
nheiro no muro. Quanto aos horários, um dia uma turma 
iniciava das 8h até às 10h da manhã, após o intervalo, 
às vezes era 15min outras vezes 20min. Esses ficavam 
brincando aguardando o transporte, a outra turma 
10h20min até 11h30min ou até o transporte (Kombi) 
chegar, e durante a semana ia modificando os horários 
das turmas, na sexta todos juntos o horário todo. Tinha 
uma merendeira para limpeza e fazer a merenda dos 
alunos, a mesma ajudava olhando os poucos alunos que 
estavam fora da sala (Miriam, entrevista, 2020).

As falas das professoras demostram as características e o fazer 
pedagógico da escola multisseriada da época, direcionando para um 
fazer pedagógico numa perspectiva de avanços do ensino multisseria-
do. Em relação aos processos ensino-aprendizagem e o espaço escolar, 
percebemos que a escola multisseriada vai ganhando característica do 
que seria o desejado para uma educação do campo. Os movimentos 
sociais do campo reforçam essas mudanças, lutam e almejam para 
uma escola voltada para os interesses dos sujeitos, levando em conta 
sua cultura, um ensino-aprendizagem de qualidade e profissionais 
qualificados para atuarem nessa modalidade de ensino.

Dentro de um processo educativo da época, teve a valorização 
do ensino tradicional e o fazer pedagógico, partindo do pressuposto de 
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que o/a professor/a era o/a detentor/a do saber, ou seja, era a melhor 
fonte de informações, já que não tinha tecnologias à disposição dos/as 
alunos/as e professores/as, o conhecimento dos sujeitos era adquirido 
ao longo das suas experiências escolares e de vida, contribuindo para 
apropriação de identidades com a cultura e a sociedade, importantes 
para a formação dos/as estudantes. Arroyo (2010, p. 10) argumenta que:

A escola multisseriada pensada na pré-história de nosso 
sistema escolar é vista como distante do paradigma cur-
ricular moderno, urbano, seriado. Vista como distante 
do padrão de qualidade pelos resultados das avaliações, 
pela baixa qualificação dos/as professores/as, pela falta 
de condições materiais e didáticas, pela complexidade 
do exercício da docência em classe multisseriada.

Dentre as inúmeras dificuldades enfrentadas na turma multis-
seriada, a desigualdade social é a que mais demarca essa modalidade 
de ensino, por ser mais evidente no contexto rural, onde o processo 
de ensino-aprendizagem está relacionado às questões econômicas de 
cada região. No ensino multisseriado ofertado pelas comunidades, 
existem alguns problemas como salários baixos diante de um trabalho 
árduo e cheio de desafios.

A formação dos/as professores/as na perspectiva da multisse-
riação se configura enquanto outro problema a ser superado, pois ge-
ralmente, os cursos de formação docente não têm em seus currículos, 
componentes que discorram sobre o ensino rural multisseriado e suas 
particularidades, conforme salientou a professora Miriam (entrevista, 
2020) quando questionada se durante a formação acadêmica teve 
algum momento para discutir sobre tais questões: “Não tive nenhuma 
disciplina que trabalhasse com esse tema”. Nessa mesma perspectiva, 
a professora Elisangela (entrevista, 2020) afirmou que: “Durante a mi-
nha graduação e pós-graduação não lembro se tive alguma disciplina 
ou se fiz algum trabalho que falasse do ensino multisseriado”.
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Nesse sentido, entendemos que é necessário investir na forma-
ção do/a professor/a de classes multisseriadas desde a sua formação 
inicial, o que vai favorecer sua compreensão acerca das especificidades 
presentes na zona rural, despertando um olhar sensível para o meio 
rural, como um lugar também de aprendizagens.

SOBRE A DOCÊNCIA MULTISSERIADA: CONSIDERAÇÕES

A docência me levou a compreensão que cada escola na comu-
nidade rural com ensino multisseriado é única, não se configura ape-
nas como espaço de ensino, mas também como espaço de interação 
e troca de experiências. Essas relações de troca de conhecimento são 
válidas e ocorrem dentro de contextos específicos, podendo ocorrer 
o fracasso escolar se não tiver motivação por parte dos docentes e 
interesse por parte dos discentes.

Podemos constatar que nos cursos de formação docente ainda 
não há uma preocupação no sentido de problematizar o ensino multis-
seriado, sendo perceptível que a maioria dos/as professores/as não é 
preparado/a para lecionar nessa modalidade. Por outro lado, os muni-
cípios também não oferecem uma formação específica, considerando 
que muitas vezes, os/as professores/as acabam por não optarem em 
qual modalidade desejam atual.

As professoras entrevistadas trouxeram nas suas falas as 
mesmas dificuldades encontradas por mim no período de regência, 
quando a realidade citada é a heterogeneidade das salas de aulas e 
ao planejar as atividades diferenciadas, tornando o planejamento 
complexo. Na visão de uma das professoras, ela cita que apesar das 
limitações que essa modalidade de ensino lhe impõe, ela consegue 
ver as turmas multisseriadas como turmas que podem ser trabalhadas 
juntas e mesmo os/as alunos/as estando em faixa etária de idades 
diferentes e nível de conhecimento diferenciado, eles/as conseguem 
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desenvolver aprendizado, embora a professora destaque que ensinar 
em classes seriadas facilita mais o aprendizado.

As minhas dificuldades também se evidenciaram na fala das 
professoras Elisângela e Mirian ao adentrarem no espaço escolar mul-
tisseriado, onde citam que o desafio maior é saber lidar com o tempo 
dentro da sala de aula, já que as mesmas precisam trabalhar conteú-
dos diferenciados para cada série. Além de citarem a falta de materiais 
didáticos necessários para trabalharem os conteúdos e desvalorização 
dos salários e o reconhecimento profissional.

A maior dificuldade encontrada no ambiente escolar e também 
relatado pelas professoras entrevistadas foi em relação a ausência da 
coordenação na escola, para auxiliar no planejamento juntamente 
com os/as professores/as.

O trabalho que cada professor/a desenvolve é reflexo da sua 
formação e interesse de se dedicar na sala de aula. A universidade e 
as experiências diárias nos tornam mediadores/as e detentores/as do 
conhecimento para transformá-lo em prática, trazendo satisfação e 
resultados positivos para o aprendizado e a vida dos alunos/as.

Acredito para que as classes multisseriadas se tornem de 
qualidade é necessário instalações físicas e equipamentos adequados, 
materiais didáticos apropriados, um trabalho de coordenação pedagó-
gica mais atuante e uma escola envolvida onde todos buscam um só 
objetivo, o aprendizado e crescimentos dos /as alunos/as. Além disso, 
a formação inicial e continuada do/a profissional que vai atuar nessa 
modalidade de ensino precisa priorizar os distintos contextos presen-
tes nas escolas localizadas na roça.

Assim, entendemos que a reformulação do currículo nos cursos 
de formação de professores/as se faz necessária, buscando preparar 
os/as profissionais, para que além de uma educação de qualidade, 
possam trazer resultados positivos e aperfeiçoamento das técnicas na 
sala de aula e estratégias de ensino-aprendizagem. As secretarias de 
educação de cada município precisam agir para o desenvolvimento 
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dessas classes, elaborando um plano municipal de formação continu-
ada para que os/as professores/as que atuam nessa modalidade de 
ensino sintam-se preparados para atuarem na escola do campo.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. Prefácio: escola – terra de direito. In: BULGRAEN, V. C. O papel do 
professor e sua mediação nos processos de elaboração do conhecimento. Revista 
Conteúdo, Capivari, v. 1, n. 4, ago./dez. 2010. 

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília, DF: Unes-
co, 2009. Disponível em: ww.unesco.unesco.org/images/0018/001846/184682por.
pdf. Acesso em: 18 jun. 2020.

GAUTHIER, C. Triângulo didático-pedagógico: o triângulo que pode ser visto como 
quadrado. Revista Educação nas Ciências, Ijuí, jan./jul. 2001. Disponível em: https://
periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec. Acesso em: 9 jun. 2020.

LIBÂNEO, J. C. A formação de professores no curso de Pedagogia e o lugar destinado 
aos conteúdos do Ensino Fundamental: que falta faz o conhecimento do conteúdo a ser 
ensinado às crianças? In: SILVESTRE, M. A.; PINTO, U. A. (orgs.). Curso de pedagogia: 
avanços e limites após as Diretrizes Curriculares Nacionais. São Paulo: Cortez, 2017.

LIBÂNEO, J. C. Formação de Professores e Didática para Desenvolvimento Huma-
no. Educação e Realidade, Porto Alegre. v. 40, n. 2, p. 629-650, abr./jun. 2015. 
Disponível em: https://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/
view/46132/33422. Acesso em: 15 dez. 2020.

LIMA, M. S. L. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação 
docente. 2. ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012.

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 7. ed. 
São Paulo: Cortez, 2008.

SOUZA, E. C. de. O Conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de profes-
sores. Salvador: Uneb, 2006.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2015.



A EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO  
DE EXTENSÃO EM UMA LICENCIATURA 

EM TEATRO A DISTÂNCIA

Francisco Souza da Silva 

RESUMO
Este artigo é resultado da pesquisa de iniciação científica com objetivo de 
refletir as influências e impactos do Programa de Extensão Universitária 
Caravana Cênica na formação de docentes de Teatro na modalidade EaD 
oferecido pela Universidade de Brasília. A metodologia utilizada a observa-
ção participante consiste no acompanhamento do pesquisador juntamente 
com o desenvolvimento do objeto de pesquisa, justificada pela minha 
inserção no programa. Os dados de campo foram associados a questionários 
semiestruturados com alguns participantes do programa. Os pressupostos 
teórico-metodológicos que possibilitaram a leitura e interpretação consistem 
na teoria Histórico-Cultural, que tem como esquema de análise a aprendiza-
gem significativa, ou seja, um conjunto simbólico construído na experiência 
vivida pelos sujeitos e grupos sociais. As experiências práticas são essenciais 
na formação docente, em artes o fazer artístico requer mais do que apenas a 
vivência individual, mas o compartilhamento e a construção coletiva do saber 
e fazer. A extensão universitária proporciona aos estudantes o deslocamento 
de seus mundos particulares, do meio acadêmico para que confrontem as 
realidades e os saberes populares, e ainda exige que não tenham uma pos-
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tura de superioridade, mas sim que se oriente por um caminho que facilite a 
aproximação do outro e promova a construção do conhecimento.
Palavras-chave: Extensão Universitária. Formação de Professores. Ensino a 
Distância. Teatro-Educação.

Ensinar e aprender teatro pressupõe o contato e vivências 
interpessoais, experimentações, laboratórios, entre outras atividades 
práticas relacionadas ao aprendizado e desenvolvimento de habilida-
des próprias das diversas linguagens artísticas. Pressupõe-se também 
a práxis de uma metodologia que articule o desenvolvimento de 
habilidades interpessoais, espaciais, temporais e o aprendizado dos 
conteúdos teóricos. Nessa lógica como funcionaria um curso de Teatro 
a distância? Como esse curso compensaria a necessidade da aproxima-
ção, da convivência e do estabelecimento de relações sendo mediado 
por ferramentas tecnológicas? Estas questões surgem para inúmeras 
pessoas quando sabem sobre a existência de um curso de Teatro a 
distância para a formação de professores.

À primeira vista, muitos podem deslegitimar o processo forma-
tivo proposto por esses cursos, ou mesmo acreditar na ineficiência e 
fracasso de propostas como esta. Ao ingressar neste curso, em 2011, 
eu também questionava as possíveis formas como seriam desenvolvi-
dos os trabalhos práticos, tão essenciais para a formação de atuadores 
cênicos, oficineiros, professores e orientadores de teatro. Ao longo do 
curso de Licenciatura em Teatro a distância da Universidade de Brasília, 
inúmeras atividades práticas presenciais são propostas nas mais dife-
rentes disciplinas, além das vivências regenciais em estágios supervi-
sionados. Contudo, a maioria dos alunos se queixava da falta de ações 
maiores que proporcionassem a inclusão em projetos de curta, média 
ou longa duração, para além da composição disciplinar obrigatória.

No final do primeiro semestre de 2012 a coordenação do curso 
publicou um Edital para a participação em programa de extensão uni-
versitária, intitulado de Caravana Cênica – UnB em trânsito, cujo foco 
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seriam os estudos e práticas em mediação teatral. Inovador por tratar-
-se de um projeto de extensão para alunos do curso de Licenciatura 
em Teatro, e também devido ao fato do assunto ter sido pouquíssimo 
abordado até então no curso1, o programa, portanto, poderia resultar 
em novos olhares para a atividade docente ou mesmo para outras prá-
ticas educacionais relacionadas ao universo da licenciatura em teatro.

A participação neste programa de extensão ampliou o meu 
campo de visão sobre a arte-educação, bem como de outros estudantes 
participantes do programa, que relataram suas experiências por meio 
de depoimentos e questionários coletados para fins desta pesquisa. 
Além de oferecer uma experiência diferente, também proporcionou 
um avanço na história deste curso nas cidades polos, pois assim a Uni-
versidade de Brasília-UnB poderia irradiar suas metodologias e discus-
sões teóricas para essas localidades de maneira articulada e contínua, 
oferecendo para essas comunidades apoio para o desenvolvimento de 
ações nas áreas de arte, educação e cultura.

Diante disso, fui instigado a perceber como a experiência no 
programa de extensão Caravana Cênica influenciou na minha for-
mação docente, bem como analisar possíveis impactos na realidade 
sociocultural das cidades polos envolvidas. Dessa maneira, essa pes-
quisa procurou interpretar as influências e os impactos causados pelo 
Programa de extensão Caravana Cênica – UnB em trânsito, criado em 
2012 no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, 
nas cidades polos envolvidas na primeira edição do programa, entre 
2012/20132.

1  A disciplina Pedagogia do Teatro 1, aborda essa temática de maneira destacada 
dentro das ações do arte-educador. Tanto no sentido da formação de público, como 
na intenção de ampliar a formação básica no ensino regular.
2  A opção em chamar de temporada é minha enquanto pesquisador, a equipe do 
programa não intitula dessa maneira. Sendo assim nessa temporada as cidades polos 
envolvidas foram: Itapetininga (maio de 2013), Ipatinga (junho de 2013) e Palmas 
(setembro de 2013).
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A metodologia escolhida foi a pesquisa etnográfica do tipo ob-
servação participante, que consiste no acompanhamento do pesquisa-
dor juntamente com o desenvolvimento do objeto de pesquisa, devido 
à minha inserção na primeira temporada do programa, primeiramente 
como bolsista e posteriormente como articulador e mediador. Os da-
dos do diário de campo foram associados à aplicação de questionários 
semiestruturados com alguns participantes que se tornaram bolsistas 
e integraram projetos do programa, bem como com alguns alunos que 
participaram da primeira etapa do programa.

Os pressupostos teórico-metodológicos que possibilitaram a 
leitura e interpretação do fenômeno estudado consistem na teoria 
Histórico-Cultural, que tem como esquema de análise a aprendizagem 
significativa, ou seja, um conjunto simbólico construído a partir da 
experiência vivida pelos sujeitos e grupos sociais. Este conjunto se 
configura como um sistema de signos e significados que expressa uma 
cultura. Para Lev Semenovich Vygotsky (apud SILVA, 2009) a aprendi-
zagem possibilita o desenvolvimento das capacidades e habilidades 
humanas, em um processo mediado por outras pessoas, como o pro-
fessor, por exemplo, e pelo uso de procedimentos, técnicas, materiais, 
livros, recursos tecnológicos, além do próprio ambiente social e cultu-
ral em que os indivíduos vivem. A extensão universitária se configura 
como uma relação dialógica entre as partes envolvidas, universidade, 
comunidade e seus respectivos sujeitos atuantes (professores, alunos, 
líderes comunitários, pessoas da comunidade), onde a experiência 
provoca desdobramentos no processo de aprendizagem. Cada passo 
do processo adquire significados que demonstram o valor e a impor-
tância de cada momento vivido no processo.

O Programa Universidade Aberta do Brasil no qual está vincu-
lado o curso de licenciatura em Teatro da UnB criada pelo Decreto nº 
5.622, de 19 de dezembro de 2005, que, em conjunto com o programa 
Pró-Licenciatura, constitui a política de formação inicial e continuada 
de professores da Educação Básica promovida pelo Ministério da Edu-
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cação segue um modelo inglês implantado na década de 1970, conhe-
cido como Open University cujos princípios se pautavam pela oferta 
de cursos em nível superior para grandes contingentes populacionais, 
e assim promover a democratização da educação. Universidades Aber-
tas são criadas por toda Europa. Com estruturas autônomas, essas 
instituições se caracterizaram por serem unimodais, ou seja, especia-
lizadas em uma única modalidade de ensino, nesse caso centradas na 
educação a distância.

Na década de 1990 muitas destas instituições se tornam mega 
universidades virtuais atendendo mais de 100 mil alunos, na Europa e 
na Ásia. Também foram criadas universidades bimodais ou integradas, 
cujo princípio é oferecer o ensino nas modalidades a distância e/ou 
presencial. Esses modelos entram em vigor com a crescente demanda 
por formação universitária que surge com o desenvolvimento tecno-
lógico, e seguem outra lógica de oferecimento de cursos, não tanto 
visando à massificação do acesso ao Ensino Superior, mas sim uma 
expansão com propósito e planejamento (MORAES; PEREIRA, 2010).

Na UnB a educação a distância foi sendo discutida e desenvol-
vida desde os anos 1970. Contudo, a partir de 2005 devido à imple-
mentação dos programas mencionados anteriormente, a discussão, 
planejamento e ações ganharam maior abrangência, pois o aumento 
de oferta de cursos exigiu melhorias na estrutura organizacional, física, 
bem como na formação técnica e no desenvolvimento de metodolo-
gias específicas para essa modalidade de ensino.

Segundo artigos publicados na coletânea Trajetórias das Licen-
ciaturas da UnB – EaD em Foco organizada pela professora Maria Lídia 
Bueno Fernandes da Faculdade de Educação da UnB e publicado em 
2012, as licenciaturas oferecidas pela UnB no programa Universidade 
Aberta do Brasil são planejadas de maneira a seguir o rigor e eficiência 
dos cursos presenciais, evidentemente respeitando as especificidades 
dessa modalidade de ensino. Mas com respeito aos procedimentos, 
normas, direitos e deveres, a proposta é fazer com que os alunos a 
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distância tenham as mesmas experiências e oportunidades oferecidas 
nos cursos presenciais.

No caso específico da área teatral é preciso formar o arte-e-
ducador também como ator/diretor já que nas escolas regulares e 
informais não apenas se ensina conteúdos e práticas cênicas, mas 
também se desenvolvem processos de criação onde a experiência da 
concepção, montagem e apresentação oferece múltiplas vivências for-
mativas, afinal de contas os resultados do processo de ensino-apren-
dizagem podem ser apresentados como espetáculos nas mais diversas 
linguagens cênicas. Outro problema identificado com outros colegas 
de curso e com professores de outras disciplinas que atuam no ensino 
básico (Fundamental I e II e Médio) também diz respeito às práticas 
docentes em situações reais de aprendizagem, isto é, os estudantes 
pouco ou quase não vivenciam situações reais de prática profissional 
em sala de aula, ou durante o processo de formação que permitam 
vislumbrar o cotidiano da carreira docente. A maioria desses professo-
res e estudantes de licenciaturas, das mais diversas áreas, relata que 
os estágios são realizados de maneira precária, sem a devida atenção 
e interação com os espaços de atuação futura, ou se configuram em 
rasas coletas de observações, ou poucas e esparsas aulas de regência.

Nesse sentido, programas que integram universidade, licencian-
do e estabelecimentos de ensino público em projetos interdisciplinares, 
minicursos ou na extensão universitária, podem favorecer as práticas do-
centes em situações reais de aprendizagem, como por exemplo, quando 
cursava ciências sociais pela Universidade Estadual Paulista, estive en-
volvido em um projeto que trabalhou mídia e história, nesse programa 
ocorreram encontros com os alunos, dinâmicas de grupo, exposição de 
conteúdos e o desenvolvimento de um documentário com os resultados 
do experimento. Parcerias como esta podem oferecer experiências 
enriquecedoras para todos os envolvidos, e assim elevar a qualidade do 
ensino nos diferentes níveis. Outro exemplo são projetos como o Pro-
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docência3 que insere os estudantes de licenciaturas presenciais da UnB 
nas salas de aula com diversificadas propostas de ensino, baseados nos 
parâmetros curriculares nacionais e com a supervisão de professores 
orientadores que refletem e avaliam cada passo da experiência. Além 
de servirem como parâmetros no processo de construção da identidade 
docente para os licenciandos, também contribui com os professores das 
escolas envolvidas através da troca de saberes e práticas.

Qualquer profissão não é integralmente apreendida apenas 
na grade curricular da graduação, durante aulas expositivas, ou com 
seminários e discussões teóricas. O processo formativo exige vivências 
e experiências práticas que favoreçam o conhecimento mais aprofun-
dado da profissão. Como por exemplo, os médicos passam pela resi-
dência médica quando atuam em postos de saúde e prontos-socorros, 
presenciando e vivendo o cotidiano de consultas, cirurgias, e demais 
acontecimentos e procedimentos próprios da profissão.

Os professores atuando em conjunto com docentes das escolas 
públicas, com orientação e suporte das universidades, conseguiriam 
ter maiores subsídios na construção de sua identidade docente e tam-
bém não perderiam a oportunidade de teorizar a experiência. Dessa 
forma, ao mesmo tempo em que contribui para sua formação básica, 
a atuação conjunta também auxilia na elaboração e dinamização das 
realidades onde intervém.

Nossa participação no Prodocência orientou-se pela 
convicção de que o processo de constituição do docente 
está relacionado a uma intensa reflexão e a incessantes 
questionamentos, em uma perspectiva da ação-reflexão-
-ação que, segundo Alarcão (2003), deve ser conduzida 
a partir da “articulação entre conhecimento científico e 
ação profissional contextualizada” (COELHO, 2012, p. 46).

3  Programa de iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior Capes, que busca contribuir para a elevação da qualidade dos cursos de 
licenciatura, na perspectiva de valorizar a formação e de reconhecer a relevância 
social dos profissionais do magistério da educação básica (FERNANDES, 2012).
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Para Libâneo e Pimenta (1999 apud COELHO, 2012) a profissão 
docente desenvolve-se a partir do confronto entre a teoria e a prática, 
ou seja, as situações reais são atividades formadoras como exercícios 
para o futuro professor, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento 
de conteúdos quanto na criação de materiais e estratégias didático-pe-
dagógicas. Além disso, a postura docente exige não só o conhecimento 
específico na área, mas também uma práxis do educar para a cidadania.

A extensão universitária é outro caminho possível na propo-
sição de experiências práticas na área profissional, pois se consolida 
como espaço da realização profissional e do atendimento de necessi-
dades observadas e concebidas no interior das comunidades onde se 
localizam os centros universitários.

Segundo o Art. 207. da Constituição federal de 1988, referente 
a organização da educação no Brasil, as universidades possuem au-
tonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, para organizarem o oferecimento de cursos de Graduação 
e Pós-Graduação. Além disso, primam pelo princípio de indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo estes reconhecidos 
como os pilares que fundamentam e sustentam o ensino universitário 
no Brasil.

O ensino propriamente dito, caracterizado como o campo de 
ações que visa à aprendizagem teórica e prática de determinada área 
do conhecimento; a pesquisa que objetiva o desenvolvimento de prá-
ticas, técnicas e procedimentos vinculados à investigação minuciosa na 
área de formação; e a extensão que seria a promoção de ações direta-
mente para a comunidade local com o intuito de articular os conheci-
mentos acadêmicos sistematizados no processo de aprendizagem com 
os saberes e práticas locais, seria como compartilhar o conhecimento, 
ou melhor, construir um novo saber de maneira coletiva com outros 
sujeitos sociais para além do meio acadêmico.

Nas palavras de Marcos Pereira dos Santos, professor pesqui-
sador da área de Ensino e Aprendizagem da Universidade Federal de 
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Ponta Grossa-PR, a chamada tríade universitária se articula de maneira 
a investigar, refletir e produzir o conhecimento; ensinar as descobertas 
e práticas desenvolvidas nessa investigação, e ainda desenvolver ações 
que possam estabelecer diálogos com a realidade social, ou seja, na 
extensão a realização do conhecimento produzido finalizaria o proces-
so de construção do conhecimento.

Se o ensino repousa sobre o “já conhecido”, a pesquisa 
se dirige ao “ainda não conhecido”. Busca-se, pois, trans-
formar o “ainda não conhecido” em algo conhecido; daí 
a tendência a se considerar que o ensino decorre da 
pesquisa: só pode haver ensino a respeito das coisas 
que se conhecem, que foram aprendidas. Todavia, só 
se pode aprender se houver conhecimentos sistema-
tizados e a função da pesquisa é justamente produzir 
esses conhecimentos. Assim, na medida em que esses 
conhecimentos são produzidos, é possível difundi-los, 
ensiná-los a outras pessoas; daí resulta a necessidade de 
articular ensino e pesquisa às atividades extensionistas 
no âmbito das universidades (SANTOS, 2012, p. 157).

Partindo deste princípio não adianta os centros universitários 
investirem no desenvolvimento de descobertas científicas teóricas e 
práticas se esse conhecimento produzido não for colocado à disposi-
ção da sociedade, e é por meio da extensão universitária que se pode 
cumprir com esse papel social da universidade pública.

Nessa perspectiva, a extensão seria como o próprio nome 
sugere: um prolongamento das ações desenvolvidas na construção do 
conhecimento, para além do espaço de produção tradicional deste: a 
academia. Na verdade, a extensão faz parte do processo educativo, 
cultural e científico, pois articula tanto o ensino como a pesquisa. As 
atividades de extensão são fontes de aprendizagem e produção de co-
nhecimento, pois possibilitam o diálogo entre ciência e senso comum 
de maneira interdisciplinar. Além de contribuir no apontamento e re-
solução de problemas sociais, também auxilia na formação cidadã dos 
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estudantes universitários, que ao entrarem em contato com diferentes 
realidades sociais conseguem perceber a função social de suas futuras 
profissões e ainda adquirem conhecimentos específicos que compõem 
a formação profissional.

Programas e projetos de extensão surgiram da necessidade de 
interação entre sociedade e universidade. Não se sabe ao certo a data 
em que se formularam as primeiras atividades extensionistas, sabe-se 
que a Reforma Universitária de 19689 tornou obrigatória a extensão 
nos sistemas de Ensino Superior. Antes desta determinação as ações 
se confundiam com práticas assistencialistas ou de caráter filantrópico 
(SANTOS, 2012). Paulo Freire ao definir estratégias para a educação 
popular, também comentou a importância do envolvimento entre a 
universidade e a sociedade. No livro Extensão ou Comunicação?, de 
1971, levanta as possibilidades e importância da extensão na resolu-
ção de problemas das comunidades, porém pontua que esses desen-
volvimentos devem se constituir em processos dialógicos e não como 
soluções milagrosas impostas pela Universidade, como a instituição 
salvadora e detentora de todo o conhecimento e prática.

Nesse sentido reforço que todo processo de ensino-aprendi-
zagem acontece de forma dialógica. Em outras palavras, é na relação 
com outras pessoas, com os espaços e contextos que se constrói o 
conhecimento. Dessa forma a extensão promoveria as práticas de 
pesquisa a fim de investigar a situação-problema identificada pelos 
sujeitos sociais envolvidos, bem como o ensino é contemplado quando 
a troca de saberes entre universidade e comunidades se realiza.

Assim, é possível afirmar que a extensão agregaria de maneira 
obrigatória os outros dois pilares do Ensino Superior de maneira indis-
sociável. No caso da formação de professores de teatro na modalidade 
a distância faz-se necessário considerar as particularidades existentes 
neste tipo de formação, como por exemplo, o estabelecimento de 
relações por meio das ferramentas virtuais, como chats, fóruns, web 
conferências, que formam um conjunto particular e específico de ações 



892COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

de integralização e efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
Contudo, as ações promovidas nos ambientes virtuais são insuficientes 
na construção das identidades de professor, mediador cultural, prepa-
rador cênico ou ator/atriz. É necessário o confronto real e material com 
espaços, temporalidades e realidades diversas, bem como o contato 
pessoal em diferentes níveis, isto é, o profissional das artes cênicas 
precisa interagir com variados públicos, vivenciar situações e buscar 
soluções para os desafios que irá enfrentar na atuação em sua carreira. 
Com a experiência observada e percebida, proporcionada pela partici-
pação no programa de extensão, é possível afirmar que tais iniciativas 
são excelentes espaços para experimentar os possíveis campos de atu-
ação profissional. Além disso, como já mencionado anteriormente, as 
práticas incentivadas por programas de extensão visam à articulação 
do conhecimento acadêmico com os saberes locais, não no sentido de 
substituir estes por outros, mas de integrá-los na constituição de um 
novo conjunto de saberes.

O Programa de extensão Caravana Cênica – UnB em trânsito se 
apresenta como uma experiência de construção do conhecimento e de 
práticas pedagógicas de forma coletiva. Além dos momentos presen-
ciais, esse processo se amplia com o uso das tecnologias comunicacio-
nais que possibilitam a troca de ideias, a formação, e a elaboração de 
novas ações e avaliações diante das etapas do projeto.

O referido programa de extensão tem como objetivo o desen-
volvimento de ações relacionadas à prática teatral nos municípios 
que abrigam polos de apoio presencial ao curso. Dessa maneira, as 
atividades são voltadas a alunos do curso de Licenciatura em Teatro a 
distância, e, consequentemente, a comunidade desses estudantes é 
atingida pelas ações realizadas em três projetos: Caravanas Mediadas, 
Caravana de espetáculos e Caravana de Oficinas.

O projeto Caravanas Mediadas consiste na ida à Brasília de gru-
pos de alunos dos diversos polos de apoio presencial para participarem 
de um programa de mediação de espetáculos. Este programa integra 
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atividades teóricas e práticas durante cerca de sete dias de estadia na 
Universidade de Brasília.

O projeto Caravana de Espetáculos é o prolongamento do 
Programa Caravana Cênica nas cidades onde existem polos de apoio 
presencial. Consiste em uma Mostra de produções cênicas montadas 
por alunos e/ou professores, grupos teatrais vinculados à universida-
de, ou ainda grupos de pesquisa do Departamento de Artes Cênicas, 
além de grupos teatrais dos alunos do curso a distância. Os alunos do 
curso a distância que participaram do projeto Caravanas Mediadas 
têm a oportunidade de organizar a Mostra, e ainda compor uma equi-
pe de mediação para atuar durante o evento, isto é, uma equipe que 
elabora material e o processo de mediação dos espetáculos que serão 
apresentados durante a realização do projeto.

O projeto Caravana de Oficinas fecha o programa com a rea-
lização de oficinas práticas de aprofundamento nos fundamentos da 
linguagem teatral, sendo ministradas por professores dos grupos de 
pesquisa e extensão do Departamento de Artes Cênicas, também com 
o apoio dos alunos participantes do programa que se responsabilizam 
pela organização e divulgação do local do evento.

Dessa forma, o programa se constitui como uma prática de 
aprendizagem para os futuros licenciados em Teatro, pois se configu-
ra como uma das formas de perceber as possíveis maneiras de atuar 
profissionalmente seja como docente, animador, mediador, promotor 
de cultura. O Programa Caravana Cênica surge com o objetivo de pro-
mover a integração de duas realidades que se revelam distantes, de um 
lado a Universidade de Brasília e de outro os estudantes que cursam a 
licenciatura em Teatro a distância, porém muitas vezes não conseguem 
sentir-se parte da Universidade. Dessa maneira, procura-se proporcio-
nar um espaço presencial de troca e construção de saberes, com a ida 
de estudantes até Brasília no projeto Caravanas Mediadas, e também 
quando grupos, professores e estudantes do presencial vão até os polos 
de apoio presencial nos projetos Caravana de Espetáculos e de Oficinas.
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Além disso, os alunos envolvidos nos projetos têm autonomia 
para desenvolverem ações que possam ampliar as possibilidades de 
influência do programa. Nesse sentido, entendo que um programa 
de extensão em um curso a distância tem a mesma relevância do que 
nos cursos presenciais, contudo, é preciso entender as especificidades 
desta experiência. Afinal, devido ao número reduzido de atividades 
presenciais, seja pela dotação orçamentária ou outros problemas 
logísticos, é preciso oferecer uma formação para além das tradicionais 
aulas e oficinas disciplinares.

O programa de extensão pode ser um irradiador de novas ações 
que dinamizem a formação dos alunos para que possam reverberar no 
ensino de artes nas escolas, e mesmo para o cenário de produção e 
apreciação das artes nas cidades polos.

Os projetos de extensão se configuram em ações essenciais na 
formação de qualquer graduando, em qualquer área. Além da amplia-
ção das possibilidades de aprendizagem, essas experiências fornecem 
olhares para a futura atuação profissional. Contudo, não apenas os 
estudantes universitários são atingidos pelos benefícios da extensão, 
conforme apresentado ao longo deste trabalho, esse pilar do ensino 
universitário envolve uma relação dialógica entre a universidade e as 
comunidades no entorno da instituição. Constitui-se como uma rela-
ção que funciona em via de mão dupla, isto é, favorecendo a troca de 
saberes e práticas entre os dois espaços, e, dessa forma, construindo 
novos conhecimentos, métodos, técnicas e soluções para as dificulda-
des cotidianas.

O programa de extensão Caravana Cênica se apresenta como 
uma experiência de construção do conhecimento e de práticas didá-
tico-pedagógicas de forma coletiva, que consegue atingir mais de um 
local ao mesmo tempo devido a ação irradiadora dos participantes que 
residem nos polos de apoio presencial em diferentes estados do país, 
sendo que nesta pesquisa foram analisadas experiências em São Pau-
lo, Minas Gerais e Mato Grosso. Através de ambientes virtuais e nas 
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comunidades, a UnB se faz presente por meio das ações empreendidas 
pelos alunos extensionistas. Ao mesmo tempo em que experimentam 
o diferente, também promovem diversificadas experimentações nos 
seus espaços de atuação profissional. A partir deste ponto de vista 
pode-se afirmar que a inserção de programas de extensão no ensino a 
distância pode contribuir para solucionar a problemática da presença, 
ou falta da presença na formação prática do curso, especialmente em 
cursos de Teatro.

É possível perceber que de maneira geral a extensão univer-
sitária tem a dinâmica de transformar a realidade social dos locais 
onde é realizada, mas também tem a força de modificar as formas de 
perceber e conceber como essa realidade é construída. Por exemplo, a 
experiência de mediação na Escola Estadual Professor Peixoto Gomide, 
na cidade de Itapetininga, motivou os professores de Língua Portu-
guesa a empreenderem mais atividades interdisciplinares com artes e 
história, como forma de integrar mais a realidade objetiva dos alunos 
aos conteúdos curriculares.

Entre os alunos do ensino básico que participaram das ativida-
des proporcionadas pelo Caravana de Espetáculos foi possível perceber 
que a compreensão sobre o que é teatro recebeu novos elementos. 
“O Teatro é bastante complexo, tem muitas manifestações”, como 
nos relatou uma estudante que frequentou todas as apresentações 
do projeto. Entretanto podemos perceber que eles sentiram que essa 
linguagem não consiste em algo tão afastado do seu meio social. Se-
gundo Roberto Filho, estudante do curso de Licenciatura em Teatro 
em Itapetininga, alguns alunos da referida escola que participou do 
projeto começaram a procurar o Sesi para frequentar oficinas e assistir 
espetáculos. Isso pode ser a constatação de um desdobramento da 
ação realizada, talvez a busca por realimentar a experiência vivida 
durante as atividades na escola

A extensão universitária é provocativa porque exige dos 
estudantes extensionistas a saída de seu mundo particular, do meio 
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acadêmico para que confrontem as realidades e os saberes populares 
e o senso comum, e ainda exige que não tenham uma postura de 
superioridade, mas sim que se oriente por um caminho que facilite a 
aproximação do outro e promova a construção de mais conhecimento.
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ENTRE O “PROFESSOR HERÓI” E O 
“PROFESSOR VÍTIMA”: OS POTENCIAIS 

USOS DA PEDAGOGIA DA HOSPITALIDADE 
NA FORMAÇÃO DOCENTE

Lucas Salgueiro Lopes
Alan Navarro Fernandes

Arthur Vianna Ferreira

RESUMO
Pensando na problemática da profissão docente – sobretudo, na Educação 
Básica – ser idealizada comumente como um “ato heroico” ou mesmo como 
uma “missão impossível”, este trabalho propõe uma reflexão sobre a rele-
vância dos princípios das ações educativas da Pedagogia da Hospitalidade 
(PH) de Isabel Baptista (2005, 2011), em especial, do reconhecimento do 
negativo da educabilidade, na formação docente (inicial e continuada), onde 
caracterizamos esse como uma proposição de construção teórico-prática que 
nos possibilita se afastar do dilema “professor herói” ou “professor vítima” 
(CHARLOT, 2008). Para tanto, além das proposições teóricas, analisaremos 
as respostas de um questionário utilizando o modelo de estudo de caso 
(WEISHEIMER, 2013; BOTH, 2017) aplicado à educadores em processos de 
formação (inicial e continuada), visando, a partir dessas reflexões, demons-
trar como esses participantes lidariam com situações educativas adversas e 
como o reconhecimento ético do negativo da educabilidade poderia servir 
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como elemento significativo para suas formações. Como principais resul-
tados, inferimos a potencialidade no uso de estudos de caso como recurso 
formativo de educadores, tal como, das possibilidades (e relevância) do uso 
dos princípios educativos da PH de Baptista para uma formação docente que 
vise alcançar práticas significantes às realidades e demandas sócio-históricas 
presentes na contemporaneidade.
Palavras-chave: Formação Docente. Professor Herói. Professor Vítima. Peda-
gogia da Hospitalidade. Negativo da Educabilidade.

INTRODUÇÃO

O patrono da educação brasileira disse certa vez que “se a 
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 
sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 67). Todavia, na maior parte do 
tempo, essa transformação por meio da educação foi enxergada pelo 
senso comum considerando apenas o espaço escolar. Consequente-
mente, a própria escola “ganha” essa função há pouco tempo, tendo 
passado a ser vista como alternativa para as camadas empobrecidas 
apenas a partir das décadas de 1960 e 1970.

Como lembra Charlot (2014, p. 45), é apenas nessa época que a 
escola passa a ser vista na concepção do desenvolvimento econômico 
e social, fazendo com que as camadas que antes não tinham acesso à 
escola agora vislumbrem nessa uma perspectiva de ascensão social. 
Em contrapartida, esse contexto faz também com que a contradição 
e os conflitos entrem na escola, o que traz para o professor novas 
responsabilidades. Ou seja, para a docência, o período traz também 
novas pressões sociais, já que os resultados do aluno se tornam impor-
tantes também para suas famílias ou mesmo para o “futuro do país” 
(CHARLOT, 2008, p. 19). 

Frente a esse contexto, o professor é visto – ou mesmo se 
enxerga – de forma extremamente idealizada, como se fosse o agente 
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que possui toda a responsabilidade (e possibilidade) de transformar 
a vida de seus alunos e de seu entorno; é o que podemos chamar de 
“professor herói”. Tal visão, no entanto, além de não trazer benefícios 
práticos para a carreira docente, pode fazer com que os educadores 
experimentem sensações de angústia, culpa e impotência quando seus 
objetivos educativos não são atingidos. Da mesma forma, em meio 
a uma profissão cada vez mais responsabilizada, cobrada e vigiada, 
esse professor que já está atuando, acaba se vendo como vítima (da 
sociedade, das secretarias, dos pais, dos alunos...). Não raramente, tais 
sentimentos são tão fortes e corriqueiros que podem gerar no docente 
a perda da crença na capacidade da educabilidade de seus educandos, 
fazendo o professor sentir suas práticas como impossíveis, visando 
agora, apenas “sobreviver” no ambiente de atuação.

Com tais implicações, consideramos neste trabalho que o 
debate sobre a formação do educador se faz essencial para sairmos 
da dicotomia presente na construção da profissão como local do “he-
roísmo” ou do “vitimismo”, avistando práticas educativas significativas 
para as demandas do contexto onde estão inseridas – sem que isso se 
torne um “fardo” para o professor em questão. Na Pedagogia da Hos-
pitalidade de Isabel Baptista, tal tema possui grande relevância. Para 
a autora, existe um compromisso ético no educar, em que tornar as 
pessoas capazes de fazer a diferença no tempo e dar esperança contra 
a descrença, são algumas das finalidades da educação. Assim, Baptista 
(2005) elege três princípios formativos para as ações educativas: 1) o 
reconhecimento da perfectibilidade humana; 2) a crença na possibi-
lidade de educabilidade; 3) o reconhecimento ético do “negativo da 
educabilidade” (BAPTISTA, 2005, p. 75).

Pensando em tudo isso, este artigo tem como objetivo propor 
reflexões sobre a relevância dos princípios das ações educativas de 
Baptista, em especial, do reconhecimento do negativo da educabilida-
de, na formação docente. Assim, reconhecemos esse princípio como 
uma proposição de construção teórico-prática que possibilita nos afas-
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tarmos do dilema “professor herói” ou “professor vítima” – conforme 
caracterizados por Charlot (2008) –, que reduz tanto as potencialidades 
da prática educativa.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa com duas turmas da Fa-
culdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (FFP/Uerj): a primeira, com graduandas/os de Pedagogia; a 
segunda, com Pós-Graduandas/os na especialização em Educação Bási-
ca – Gestão Escolar, dessa mesma instituição. A partir dessas reflexões, 
procurou-se demonstrar como esses docentes em formação lidariam 
com situações educativas adversas, e como o reconhecimento ético 
do negativo da educabilidade pode servir como elemento significativo 
para suas formações.

METODOLOGIA

O presente trabalho seguiu o modelo de questionário. Tais 
questionários foram aplicados em duas turmas da FFP/Uerj, sendo 
elas compostas por onze alunas/os da disciplina de Psicologia Social 
na Graduação de Pedagogia e dezoito alunas/os da Pós-Graduação em 
Gestão Escolar.

Conforme as tipologias do questionário, foram utilizados os 
modelos de contato direto (segundo o tipo de aplicação) e misto – com 
perguntas abertas e fechadas (segundo o tipo de pergunta). Quanto 
a esse segundo modelo, foram utilizadas no início dos questionários, 
tendo como objetivo a caracterização dos entrevistados, quatro per-
guntas para a Pós-Graduação (sendo uma aberta, duas fechadas e uma 
mista) e três para a Graduação (sendo uma aberta, uma fechada e uma 
mista). Na sequência, foram apresentadas cinco questões abertas, em 
formato de estudo de caso, que poderiam ser respondidas em formas 



901COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

de oração, frases ou mesmo parágrafos.1 Para esse modelo aberto, 
têm-se a vantagem de registrar uma maior quantidade de categorias 
de resposta (WEISHEIMER, 2013).

Em relação ao uso de estudos de caso para as perguntas aber-
tas, dá-se a escolha em decorrência dessas oferecerem a possibilidade 
de exigir do aluno uma percepção clara, abrangente e circunstancial 
de um tema. Assim, por fatos reais ou não, têm-se a vantagem desse 
modelo possibilitar que se identifiquem a resolução de problemas a 
partir de análise de casos práticos (BOTH, 2017, p. 97-98). O estudo 
de caso escolhido para este trabalho é fictício. Sua análise será feita, 
sobretudo, visando refletir sobre a percepção dos educadores acerca 
de uma situação de frustração dos objetivos educacionais, utilizando 
como base teórica os princípios educativos da Pedagogia da Hospita-
lidade de Baptista (2005), em especial, com o conceito de negativo 
da educabilidade.

O PROBLEMA NAS IDEIAS DE “PROFESSOR HERÓI” E “PROFESSOR 

VÍTIMA” E AS POTENCIALIDADES DA PEDAGOGIA DA 

HOSPITALIDADE

Há um heroísmo na prática docente? Dentre os significados da 
palavra herói, pode-se destacar aquele que diz que herói é “quem é 
capaz de suportar situações adversas sem se abater”2. Para Bernard 
Charlot (2008, p. 22):

1  Para essa comunicação, no entanto, serão analisadas apenas as respostas do 
estudo de caso 4. Tal escolha se dá por achar que tal pergunta oferece respostas 
mais relevantes para o foco do presente trabalho. Para os resultados completos da 
pesquisa, com todos os seus resultados quantitativos e qualitativos, ver Lopes (2020).
2  Trecho retirado de dicionário on-line. Disponível em: https://www.dicio.com.br/
heroi/. Acesso em: 11 fev. 2021.
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[...] os discursos heroicos sobre a educação e a escola, 
satisfazem a “parte do sonho” que subsiste nas profes-
soras, por mais difíceis e afastadas do ideal que sejam as 
suas condições reais de trabalho. O professor herói é o 
Eu Ideal coletivo que possibilita às professoras aguenta-
rem o seu trabalho cotidiano.

Sabe-se que o ofício de professor é algo desafiador por seu 
caráter transgressor, todavia, em que medida “o sonho” do heroísmo 
docente mascara as fragilidades humanas desse? Embora desejável, 
seria o professor capaz de promover todas as mudanças necessárias 
para o desenvolvimento de uma sociedade plural e igualitária, leia-se, 
uma sociedade “melhor”? A ideia de professor herói, abordada neste 
artigo, é baseada nas cobranças contemporâneas para com as práticas 
docentes, tão voltadas à “construção do futuro” (NÓVOA, 1999). Nesse 
“novo” contexto, o professor até tem mais autonomia, mas agora é o 
responsável direto pelos resultados e, sobretudo, pelos fracassos do 
aluno. Assim, o professor herói vem a ser uma idealização que indica o 
educador como aquele que possui o encargo de “salvar” a sociedade.

Essa representação de educador também pode ser observada 
recorrentemente em produções audiovisuais, como por exemplo, no 
clássico Ao mestre com carinho, de 1967. Na produção, o ator Sidney 
Poitier interpreta um engenheiro que, após passar por um momento 
de complicações financeiras, passa a dar aulas de História em uma 
escola de um bairro operário londrino. Ao se deparar com uma turma 
de alunos caracterizados como “desordeiros”, “baderneiros” e “rebel-
des”, o novo professor acaba sendo desencorajado por seus colegas 
a ensiná-los. Além disso, a estrutura escolar não colabora para que 
seu trabalho seja exercido com os materiais necessários. Contudo, seu 
ímpeto e dedicação conseguiram reverter esse cenário à medida que o 
professor buscou um diálogo mais efetivo com os discentes.

A fórmula do filme do fim dos anos 1960 acabou se tornan-
do exaustivamente reproduzida por Hollywood, “que romantiza e 
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personifica o professor como um herói mítico” contribuindo negati-
vamente para que tais significados sociais e culturais “sejam aceitos 
como representações válidas do que significa ser professor” (FICHER; 
BALADELI, 2017, p. 260). À vista disso, ainda que a postura docente 
trabalhada pelo personagem de Poitier no longa-metragem seja exem-
plar, ela acaba por reforçar uma visão romantizada (e deturpada) da 
profissão do professor. Tal vitória do professor herói de Poitner (e de 
muitos outros posteriores) nas telas faz com que “nós”, espectadores, 
renovemos nossa esperança nas transformações sociais, mas também 
constrói um imaginário sobre a docência – naturalizando professores 
heróis em meio a instituições problemáticas – que impacta na própria 
formação dos professores (FICHER; BALADELI, 2017).

Em alguma medida, tais narrativas, como a do filme citado e da 
“fórmula hollywoodiana”, endossam uma utopia de que o professor é 
capaz de resolver qualquer situação adversa e que o amor que o mes-
mo possui pelo seu ofício é o suficiente para resolver qualquer entrave, 
seja envolvendo o seu espaço de atuação ou fora dele. Entretanto, o 
que acontece quando estamos na “vida real”?

Se perguntados de forma hipotética se um professor é o culpado 
quando algo na prática educativa dá errado, dificilmente educadores 
atuantes responderiam positivamente. Para esses, é um fato sabido 
que uma série de fatores influenciam para que determinados objetivos 
educativos sejam bem-sucedidos ou não. Mas na “vida real” isso pode 
facilmente se perder: ao notar um “fracasso” – ainda que praticamente 
“imposto” por fatores externos – na sua própria prática, sem conseguir 
alcançar o resultado que esperava, o educador tende a experimentar 
um sentimento de frustração, sem saber onde errou mesmo fazendo 
seu melhor.

Em tal conjuntura contemporânea, o professor se encontra, 
como bem situa Bernard Charlot (2008), sendo um “profissional da 
contradição”, na qual consta que sua função mantenha “um mínimo 
de coerência, por mais tensa que seja, em uma sociedade rasgada 
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por múltiplas contradições” (CHARLOT, 2008, p. 31). Logo, professor 
não é herói e nem vítima, assim como, não deve se colocar como 
responsável por todas as demandas sociais e, muito menos, como 
um profissional sem utilidades práticas na vida daqueles que afeta 
diretamente. Entre a dicotomia posta, falta o professor “normal”: 
“que trabalha para ganhar um salário e sustentar sua família, que 
vive situações esgotantes e, também, prazeres dos quais pouco fala, 
que se sente objeto de críticas, mas, afinal de contas, orgulha-se do 
trabalho feito” (CHARLOT, 2008, p. 22).

Dessarte, considerando a necessidade de uma formação que 
dê conta de tais especificidades do exercício docente, destacamos as 
potencialidades e possibilidades nas proposições teórico-práticas da 
Pedagogia da Hospitalidade de Baptista (2005, 2011). Partindo do 
reconhecimento da perfectibilidade humana como pedra angular para 
toda prática educativa, principiamos da ideia do ser humano como um 
ser inconcluso, do inacabamento, que, sendo assim, vive uma existên-
cia permanentemente mutável.

Consequentemente, ao reconhecer essa possibilidade de 
desenvolvimento, a crença incondicional na educabilidade humana, 
segundo princípio da PH, é possível. Se o humano é um projeto, a 
educação é uma das ferramentas que pode atribuir sentido a esse pro-
cesso. Como pontua Baptista (2005, p. 76): “A profissão de educador 
perderia todo o sentido sem a crença na educabilidade das pessoas, de 
todas as pessoas”.

No entanto, ao mesmo ponto que o educador deve assumir 
a intencionalidade e tomar as “rédeas” do ato educativo, devem ser 
recusadas situações de autoritarismo e endoutrinamento em suas 
práticas. É que, ainda que os educandos sejam projetos, não são 
projetos possuídos plenamente pelo educador. Conforme visto em 
Pereira (2013) ancorado na teoria psicanalítica freudiana, a categoria 
professor (juntamente ao político e ao analista) se enquadra como uma 
“profissão do impossível”, haja visto que, por mais que esses ofícios, 
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exprimindo um poder nu sobre os outros, prevejam resultados, esses 
não servem o planejado. Assim, para o autor, o que podemos concluir 
como “impossível” é a educação atuar no inconsciente do outro, local 
que suas transformações não podem alcançar.

Tendo em vista isso, inspirada no educador francês Philippe 
Meirieu, Baptista credita a aceitação ética do “negativo da educabili-
dade” como o terceiro dos pontos basilares para as ações pedagógicas, 
caracterizando-o como o:

[...] reconhecimento de que o trabalho pedagógico nem 
sempre é bem sucedido, mas que ainda assim é preciso 
continuar a acreditar. Nem sempre os nossos actos 
obedecem à intenção que lhes preside e, concretamente 
neste caso, há que contar que no outro pólo da relação 
educativa está um sujeito, detentor, enquanto tal, do 
poder de interpelação, de contestação e de resistência 
(BAPTISTA, 2005, p. 78).

Dessa forma, o negativo da educabilidade, somado às interpre-
tações de Pereira (2013) sobre a profissão do impossível, nos mostra 
que tanto no plano material quanto no psíquico, apenas nossas ações 
e boas intenções não garantirão o resultado esperado. E está tudo 
bem com isso. Tanto é irreal que o educador seja sempre um herói, 
quanto é irreal negar que seja impossível que o ato educativo possa 
potencializar o “projeto inacabado” que é o seu educando.

Desse jeito, observa-se a atuação docente como aquela 
capaz de mediar conhecimentos a fim de que os sujeitos adquiram 
ferramentas para construir e reconstruir às relações de convivência, 
que são permeadas por conflitos que não deixam de surgir na escola. 
Esses conflitos, no entanto, segundo Jares (2007), são inerentes às 
relações humanas e, em sociedades plurais, são extremamente ne-
cessários para aprendermos a lidar com o “outro” e, assim, crescer-
mos coletivamente. É nesse cenário que comumente os educadores 
precisam atuar.
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ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS DOCENTES EM FORMAÇÃO

ESTUDO DE CASO SELECIONADO

Ao me formar no curso de História da Uerj-FFP, consegui 
meu primeiro emprego como professor num colégio 
estadual no Jardim Catarina. Empolgado com tudo que 
aprendi durante minha Graduação, planejei diversas 
metodologias de ensino de História para minhas aulas 
no 8° ano do Ensino Fundamental. Levei jogos, filmes 
históricos, animações, mapas etc. No entanto, acabei 
me frustrando com o feedback da turma. Os alunos pou-
co se interessaram pelas minhas aulas. Não prestaram 
atenção nos filmes, não compreendiam os objetivos dos 
jogos... ao me questionar na sala dos professores com 
outros docentes, eles se solidarizaram, dizendo se tratar 
de uma “turma problema”, onde os alunos não tem 
nenhuma estrutura familiar e são comumente desinte-
ressados de tudo.
O que devo fazer nas minhas próximas aulas? Tem algo 
que eu possa fazer para melhorar o aproveitamento da 
aprendizagem dessa turma?3

Aluna/o 1

“o problema não é trazer jogos, filmes, mas sim pensar se no 
contexto onde vivem aqueles estudantes cabem esses jogos, 
filmes” / “uma alternativa seria apresentar previamente aos 
estudantes o assunto dos filmes, jogos, e perceber a reação 
deles a proposta”.

Aluna/o 2

“não é errado passar o que nos foi significativo, mas devemos 
pensar primeiro o que é significativo para o aluno” / “algo que 
pode ser feito é continuar conhecendo a turma e sobre o que 
ELA precisa”.

3  Estudo de caso (fictício) selecionado a partir de questionário – elaborado pelos 
autores do presente trabalho – aplicado às turmas da Uerj-FFP em pesquisa realizada 
em outubro de 2019.
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Aluna/o 3
“fazer um diagnóstico inicial sobre os alunos para ampliar 
meu olhar sobre os alunos e suas realidades” / “faria um novo 
planejamento focalizando na realidade dos alunos”.

Aluna/o 4

“primeiramente conversar com a turma sobre sua falta de 
interesse” / “depois da conversa seguir com meu planejamento 
ou mudar para estratégias mais firmes que cobrem o estudo do 
conteúdo”.

Aluna/o 5
“deve insistir com o método de ensino e conversar 
separadamente com os alunos” / “não abandonar a turma 
rotulando como turma problema”.

Aluna/o 6
“criar metodologias que levem os alunos a se interessar pelos 
conteúdos da aula”.

Aluna/o 7 Não respondeu à questão.

Aluna/o 8

“primeiro ouvir seus alunos, ouvir suas histórias de vida e partir 
delas para novos conteúdos” / “uma vez que a história de sua 
existência começa a fazer sentido, a aula de história então terá 
começado”.

Aluna/o 9
“poderia abordá-los com questionamentos da respectiva 
matéria para que se interessassem, e ao final usar a abordagem 
do filme e jogos pra ser algo mais descontraído”.

Aluna/o 10

“buscar se aproximar da realidade dos educandos e se mostrar 
solidário a eles” / “muitas vezes a
educação exige que fujamos do conteúdo e nos pautemos em 
uma educação mais humana”.

Aluna/o 11
“fazer uma sondagem sobre o que eles gostam de fazer, assistir, 
brincar...” / “primeiro ganhar a confiança dos alunos e partir da 
realidade dos alunos”.

Quadro 1 – Fragmentos das respostas dos graduandos à pergunta 2 – Turma de 
Psicologia Social 2019.2.
Fonte: Questionário à turma de Psicologia Social da Graduação de Pedagogia da 
FFP/Uerj. Aplicado no dia 16 de outubro de 2019 durante aula da disciplina. Trechos 
adaptados.
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Aluna/o 1

“O professor deve insistir no que planejou” / “talvez seja 
necessário cativar os alunos um pouco, ver se o filme traz 
uma temática de seus interesses” / “O caminho é esse ter a 
sensibilidade de entender o contexto desses alunos”.

Aluna/o 2 “Deve insistir mais um pouco”.

Aluna/o 3
“Não sei... se fosse comigo daria uma aula mais teórica, já que 
não tiveram interesse numa aula prática e convocava os pais 
para uma reunião”.

Aluna/o 4

“Precisamos primeiramente ter a compreensão do outro” 
/ “Não faz sentido aplicar coisas que fogem da realidade 
social do aluno” / “a partir da aproximação que se facilita o 
engajamento dos alunos”.

Aluna/o 5
“Começaria com uma conversa. ALUNOS PRECISAM SER 
OUVIDOS” / “Começaria com atividades reflexivas, assuntos 
locais, suas vivências...”.

Aluna/o 6

“O ideal é tratar a turma como iguais, ganhando a turma na 
amizade e simplicidade” / “os problemas acontecem quando 
batemos de frente com os alunos e impomos nossas regras, 
quando tudo podia ser negociado”.

Aluna/o 7
“o primeiro passo é deixá-los se expressarem. Podemos nos 
surpreender!” / “Não é ‘depositando o conteúdo’ com recursos 
diferenciados que permitimos que eles se identifiquem”.

Aluna/o 8
“deve levar em conta o interesse dos alunos perante a 
atividade, sendo tais atividades obrigatoriamente vinculadas à 
realidade dos educandos”.

Aluna/o 9

“essa é uma realidade presente em muitas escolas e, sem dúvida, 
uma das coisas mais frustrantes da nossa profissão” / “Uma 
conversa com a turma para saber suas expectativas pode ser 
um primeiro passo, mas nunca teremos uma garantia de bons 
resultados. Agradar (ou fazer sentido) sempre vai ser um desafio”.

Aluna/o 10
“Você precisa criar laços com a turma, partir do que eles 
gostam. Gostando de você, eles podem vir a gostar da 
disciplina”.

Aluna/o 11
“Diálogo. Conversar com a turma pode criar com eles (baseado 
nos interesses dos alunos) o projeto pra desenvolver o 
conteúdo necessário”.
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Aluna/o 12

“Primeira atitude é não considerar os fatores familiares, mas 
fazer um levantamento de todo conhecimento desta turma, 
seus gostos, costumes...” / “criar planejamento que relacione 
os conteúdos trabalhando dentro das escolhas dos alunos” 
/ “apesar de mais trabalhoso é uma metodologia que pode 
funcionar”.

Aluna/o 13
“O que achamos ideal nem sempre poderá ser” / “nosso 
planejamento deve ser flexível” / “É preciso construir uma boa 
relação professor-aluno”.

Aluna/o 14
“Primeiramente você deve ouvi-los, perguntar o que é atrativo 
pra eles, se envolver com a turma e criar um planejamento 
com base nesse diálogo”.

Aluna/o 15

“é uma situação difícil, porque o professor teria que despertar 
o interesse de uma turma que só demonstrou desinteresse” 
/ “Como gestora proporia ao professor uma ‘aula-teste’, uma 
abordagem diferente visando buscar o interesse. Talvez uma 
roda de conversa para perguntar o que eles sabiam ou queriam 
saber...”.

Aluna/o 16

“observar a realidade do aluno ou da turma para fazer as 
próximas aulas” / “primeiro ganhar a confiança da turma, pois 
só assim conseguiria sua atenção [...] criar uma aula voltada à 
história deles e não de outros que eles nem conhecem”.

Aluna/o 17

“observar quais os principais ‘problemas’ apresentados 
pela turma: se são inquietos, apáticos, desinteressados...” / 
“tentar criar vínculos afetivos, demonstrar que acredita neles, 
trabalhar com suas histórias de vida”.

Aluna/o 18

“pesquisar as zonas de interesse do grupo e suas problemáticas 
e começar a utilizar de forma pragmática com o processo 
de ensino, do mais simples ao complexo paulatinamente” 
/ “Não idealizar situações pré-concebidas e sim interferir e 
transformar o que for possível dentro da realidade dada”.

Quadro 2 – Fragmentos das respostas dos Pós-Graduandos à pergunta 3 – Turma de 
Produção de Subjetividades 2019.2.
Fonte: Questionário à turma de Produção de Subjetividades da Pós-Graduação de 
Educação Básica – Gestão Escolar da FFP/Uerj. Aplicado no dia 23 de outubro de 
2019 durante aula da disciplina. Trechos adaptados.
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No caso apresentado, um recém-graduado em História passa a 
ter a sua primeira experiência profissional e, com isso, tem a oportuni-
dade de aplicar os saberes e metodologias aprendidas ao longo de sua 
Graduação. Após ter um feedback negativo dos alunos de acordo com 
suas expectativas, o que deveria fazer esse professor? Certamente, 
não há uma resposta simples que solucione essa equação. Todavia, 
estima-se analisar esse estudo de caso sob a luz de duas ferramentas: 
o reconhecimento na educabilidade e também a aceitação do negativo 
da educabilidade.

Quando pensamos no reconhecimento da educabilidade, de-
vemos considerar a ideia de que qualquer sujeito pode ser um sujeito 
ativo de sua aprendizagem. Entretanto, há de se notar também que as 
práticas educativas atravessam os sujeitos de modo subjetivo e que 
nem sempre a resposta irá suprir as expectativas do educador. Dessa 
forma, ao trabalharmos a aceitação do negativo da educabilidade, 
deseja-se reduzir um eventual processo de culpabilização dos educa-
dores para caso a prática de ensino proposta não seja a mais adequada 
para o contexto trabalhado.

As respostas obtidas na pesquisa sugerem que há alguns 
elementos que podem influenciar nesse distanciamento em questão. 
Segundo a opinião dos educadores em formação entrevistados, fatores 
como a realidade socioeconômica e problemas relacionados às rela-
ções familiares podem ser catalisadores de um potencial desinteresse 
dos alunos. Além desses elementos, há de se considerar também as 
estratégias metodológicas que poderiam ser repensadas a fim de que 
estas dialogassem de modo significativo com os educandos.

Apesar de tais apontamentos estarem corretos e se mostra-
rem desejáveis, outro problema se põe em questão: a dificuldade do 
professor em possuir uma formação que lhe capacite a ser “global” e 
“local”, adaptando suas ações ao contexto. Como Charlot nos atenta: 
“essas novas exigências requerem uma cultura profissional que não é 
a cultura tradicional do universo docente; o professor, que não foi e 
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ainda não é formado para tanto, fica um pouco perdido” (CHARLOT, 
2008, p. 20). Perdido, tal como o professor do estudo de caso, numa 
escola que ainda é, majoritariamente, universalista, é cada vez mais 
difícil gerar um ensino contextualizado com a comunidade ao redor 
da escola, visto que “em um país urbanizado como é o Brasil, cada vez 
menos a professora compartilha o espaço de vida dos seus alunos” 
(CHARLOT, 2008, p. 31).

Dessa maneira, ao meditarmos sobre a formação docente, é 
necessária a compreensão de que a Graduação (ou até mesmo a Pós-
-Graduação) deve ser encarada como uma etapa da formação desse 
educador e que o fim desta não deve representar a conclusão da sua 
formação. É desejável que o docente possua formação continuada e 
experiências na docência, pois isso lhe dará escopo para o trato de 
situações adversas.

Assim, considera-se que a formação humana e a formação 
profissional são formações contínuas e que a situação apontada pelo 
estudo de caso tende a ser natural, pois faz parte de um processo de 
formação que envolve trocas e é pertinente a essa etapa. Dessa forma, 
o desrespeito, o descaso e o abandono seriam elementos malquistos 
nesse cenário, uma vez que estas ações corroboram para uma descren-
ça na educabilidade e um desalinho com a Pedagogia da Hospitalidade. 
Essa perspectiva pedagógica tem como uma de suas primazias o trato e 
o compromisso social de trabalhar questões como a ética, a cidadania, 
o respeito e outros mais itens que compõem o que a autora chama de 
qualidades de caráter (BAPTISTA, 2011, p. 15). 

Prosseguindo, ao realizar uma análise das respostas dos alunos 
de Graduação e Pós-Graduação, podemos observar que em parte con-
siderável das respostas está presente a ideia de que o diálogo é uma 
ferramenta elementar para a uma maior interação com os alunos. Na 
análise também é possível notar que há uma preocupação em pôr o 
educando como sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. 
Além disso, é evocado questões como o planejamento e os replaneja-
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mentos da prática docente quando essa está sujeita a diferentes con-
textos. Assim sendo, alinha-se a perspectiva de que é necessário que o 
docente realize o movimento de ir de encontro ao outro, contudo, e se 
esse sujeito não age de modo convergente?

A situação-problema é complexa por envolver elementos que 
sobrepujam a atuação docente dentro do espaço escolar. Entretanto, 
ao analisarmos esse fenômeno sob a luz da Pedagogia da Hospitalida-
de, é pertinente considerar que o processo educacional é marcado por 
trocas que nem sempre suprem as expectativas dos sujeitos. O docente 
é capaz de planejar sua aula, pensar em novas metodologias, propor 
o diálogo e outras atribuições mais que se relacionam com a prática 
do educador e que transcendem a questão pragmática dos conteúdos.

Entretanto, é necessário que existam movimentos de outros 
atores sociais em conjunto para que a prática educativa na sala de aula 
se ressignifique através de ações práticas. Nesse aspecto, incluem-se: 
as políticas públicas, o respeito à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e também ao trabalho e valorização dos educadores sociais. 
Em um movimento solitário e “heroico”, em via de regra, os educado-
res não poderão transformar a realidade social dos seus educandos se 
esse processo não for um esforço conjunto da sociedade.

Mas, havendo um esforço coletivo para que isso aconteça, é 
possível vislumbrar uma mudança na realidade social apresentada, 
pois cada sujeito possui uma demanda diferenciada, as quais, a ação 
docente por vezes não alcança. Esse movimento, se faz necessário para 
que seja retirado da docência esse fardo, que pode vir a ser encarado 
como uma “missão impossível”, visto que a condição de professor herói 
e inabalável, capaz de promover a solução para todos os problemas, 
adoece, é frustrante e irreal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises feitas, notamos a potencialidade no uso 
dos questionários de estudos de caso como recurso formativo de edu-
cadores, visto esses despertarem o engajamento dos educandos em 
intervir em situações educacionais elaborando propostas de atuação. 
Após os questionários serem respondidos pelos discentes e analisados 
pelo professor e/ou pesquisador, tais resultados geram uma situação 
potencial de debate, onde os alunos podem construir reflexões acerca 
das questões práticas do trabalho docente e da aplicabilidade dos 
princípios educativos estudados na teoria.

Da mesma forma, destacamos as possibilidades e a relevância 
dos princípios educativos contidos na Pedagogia da Hospitalidade 
de Baptista para uma formação docente que vise alcançar práticas 
significantes às realidades e demandas sócio-históricas contemporâ-
neas. Como visto nas respostas do questionário, tanto nos alunos da 
Graduação como nos alunos da pós, nota-se um padrão majoritário 
de respostas que defendem metodologias de ensino que partam da 
vivência daqueles educandos, tentando ser significativas para seus 
contextos. Isso, apesar de ser positivo e dialogar com nossa ideia de 
PH, aponta, mais do que nunca, a importância de uma formação con-
tinuada que atente às demandas de um professor que necessita ser 
“global” e “local” atualmente.

Quanto à nossa provocação inicial, entre o “professor herói” e 
o “professor vítima”, prezamos por uma formação que fuja de tal dico-
tomia. Enxergando tais posições como generalizantes e prejudiciais ao 
próprio educador, destacamos a proposição dos princípios educativos 
de Baptista (2005) como aliados na busca por ações educativas repletas 
de esperança, diálogos e transformações sociais possíveis, mas, como 
destacado ao reconhecer o negativo da educabilidade, sem que isso 
gere pressões desmedidas ou autoritarismos.

Finalmente, almejamos que o conhecimento dos desafios do 
ato de educar e o reconhecimento das mazelas sociais não sirvam para 
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considerarmos nosso trabalho como “impossível” ou desanimarmos 
quando nossos objetivos não forem alcançados; que o conhecimento 
e a reflexão constante sejam ferramentas de ações mais humanas, 
que, ainda que não nos dotem de superpoderes, possam nos oferecer 
confiança e esperança para apontar caminhos de desenvolvimento 
positivo para nossos educandos e futuros educandos.
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PARTE XIII

FORMAÇÃO, SABERES E 
CONTEXTOS EDUCATIVOS



POR UMA OUTRA AVALIAÇÃO: 
PERSPECTIVA NA FORMAÇÃO  
HUMANA E EMANCIPATÓRIA1

Viviane Fernandes Fraga da Silva
Patrícia Júlia Souza Coelho

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a relação das avaliações 
externas de larga escala com as propostas dos reformadores empresariais da 
educação e suas influências no trabalho pedagógico das escolas, na formação 
dos estudantes e na política de formação de professores. Os reformadores 
têm como objetivo implícito controlar e monitorar as escolas em prol de 
seus interesses através do ordenamento do currículo mínimo, alinhando os 
conteúdos, por exemplo, em Língua Portuguesa e Matemática na preparação 
para as avaliações Saeb, cujo resultado do desempenho acadêmico nessas 
duas disciplinas é utilizado no cálculo da média do Ideb. Para fundamentar 
as nossas discussões, dialogamos com Almeida, Dalben e Freitas (2013), 
Freitas (1992, 2014), Arroyo (2017), Oliveira (2017), Taffarel (2019) que fazem 
críticas na formulação do Ideb, uma delas é a responsabilização das escolas 

1  O título do texto foi inspirado no título do livro de Milton Santos – Por uma 
outra globalização: do pensamento único à consciência universal – uma proposta 
de avaliação que busque emancipar os sujeitos, ainda que possamos estar numa 
sociedade capitalista que insiste numa formação individualista, competitiva.



917COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

sozinhas por subir ou descer a média do Ideb, ocultando os responsáveis 
pelo “insucesso” dos estudantes no seu percurso escolar; o esvaziamento 
do papel da educação que é a formação humana do ser integral em prol da 
lógica do mercado, as consequências do alinhamento da política de formação 
de professores à BNCC.
Palavras-chave: Concepção de Avaliação. Formação Humana. Avaliações 
Externas.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho originou-se das discussões e reflexões sobre 
as avaliações externas no contexto do Plano de Formação Continuada 
Territorial, ofertado pelo Instituto Anísio Teixeira – IAT para gestores/
as escolares e coordenadores/as pedagógicos/as, no decorrer do ano 
de 2020. Em paralelo a esta formação, outros processos formativos 
relacionados à temática avaliação, a saber: Avaliação: para que e como 
avaliar, ofertado pela Superintendência de Políticas para a Educação 
Básica – Suped/SEC, em parceria com Escolas Conectadas; e Seminário 
Avaliação para Aprendizagemensino: diálogo com educadores/as, ofe-
recido pelo grupo de pesquisa Avaliação para Aprendizagem – Faced/
Ufba, também subsidiaram as reflexões suscitadas nesse artigo.

Essas reflexões, sobre a temática em pauta, emergiram dos 
estudos e debates realizados nos espaços formativos supracitados, em 
articulação com o exercício profissional de uma coordenadora pedagó-
gica, que atua em uma unidade escolar da rede pública, localizada no 
município de Salvador.

Diante dos referenciais teóricos e das reflexões empreendidas, 
vinculados aos processos formativos supracitados, emergiram inquie-
tações a respeito das discussões sobre as avaliações externas, tendo 
em vista a divulgação do resultado do Ideb – Índice de Desenvolvimen-
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to da Educação Básica2 – em setembro de 2020, que apresenta como 
principal objetivo avaliar a Educação Básica do Brasil, tanto nas redes 
públicas (municipal e estadual), quanto privadas.

Tal resultado foi foco de discussões nos grupos de coordenado-
res/as em que eu faço parte. Nesses grupos alguns/algumas colegas, 
ingressos/as no último Concurso Público (2017), ressaltaram a articula-
ção entre o aumento do resultado do Ideb (2019) na rede estadual de 
ensino da Bahia com a entrada e a atuação dos/as coordenadores/as nas 
escolas públicas estaduais. Apesar do reconhecimento da importância 
desses/as profissionais para potencializar os processos pedagógicos e 
formativos dos/as estudantes, contribuindo, assim, com os processos 
avaliativos dos/as estudantes, enfatizamos no decorrer desse trabalho 
que também é necessário o reconhecimento da importância de investi-
mentos em políticas públicas educacionais e sociais para a materialização 
de uma educação pública de qualidade. Assim, o acesso, a permanência 
e o sucesso dos/as estudantes nas escolas públicas em seus processos 
educativos não dependem exclusivamente dos/as profissionais da 
educação, mas dependem também de um maior envolvimento político 
e social dos/as gestores/as municipais e estaduais, no que concerne a 
efetivação de políticas públicas educacionais e sociais.

Neste contexto, na época da divulgação do Ideb, reflexões 
sobre as avaliações internas e externas foram fomentadas nos Encon-
tros Dialógicos Virtuais da Formação do IAT, tendo em vista o nosso 
contexto de atuação profissional. Para esse artigo, especificamente, 
apresentamos reflexões sobre a relação das avaliações externas de 
larga escala (Saeb/Ideb)3 com as propostas dos reformadores empre-

2  Na Bahia, a média do ensino médio 2019 foi de 3,5, apesar do crescimento de 
18,5%, não atingiu a meta e nem a média nacional. Nos anos iniciais do ensino 
fundamental foi de 5,3, superando a meta de 4,7 de 2019 e a de 2021, projetada para 
5,0. Nos anos finais do ensino fundamental foi de 4,1, não atingiu a meta projetada 
para 2019 de 4,5, e de 2021, de 4,8 (SOUZA, 2020).
3  Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb – é a antiga Prova Brasil que 
avalia a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática dos anos 
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sariais da educação e suas influências no trabalho pedagógico das 
escolas, na formação dos estudantes (os desafios na formação do ser 
integral) e, na política de formação de professores. Dessa forma, esse 
trabalho apresenta reflexões iniciais sobre os resultados do Ideb, no 
contexto da rede estadual de ensino da Bahia, podendo reverberar em 
pesquisas futuras que apresentem resultados mais sistemáticos sobre 
a problemática explicitada nesse artigo.

O DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À FORMAÇÃO 
HUMANA: RELAÇÕES COM OS PROCESSOS AVALIATIVOS

Para falarmos sobre as concepções de avaliação, precisamos 
ver de qual perspectiva humana estamos falando? De qual projeto de 
sociedade? De qual formação? Esses questionamentos nos remetem a 
problematizar que a concepção de avaliação, ainda vivenciada nos con-
textos escolares, em sua grande maioria, ainda está pautada na lógica 
da exclusão, da competição, da culpabilização, ou seja, a avaliação me-
ritocrática, perversa, que exclui os/as alunos/as, alimentando o espírito 
de competição e concorrência entre as escolas, através da bonificação 
das escolas e dos/as professores/as que alcançam as médias no Ideb, na 
avaliação Saeb (FREITAS, 2014). Deste modo, a avaliação não tem como 
centralidade avaliar o trabalho pedagógico aliado ao investimento de 
políticas públicas educacionais, que tenham em vista o desenvolvimento 
da educação na perspectiva de formação humana, sendo esse um direito 
das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos.

finais das respectivas etapas de ensino: iniciais e finais do Fundamental; 3º série do 
Ensino Médio. Com as médias de desempenho nas avaliações, o fluxo escolar obtido 
no Censo Escolar (taxa de aprovação) calcula-se o Ideb. O índice varia de 0 a 10, ele é 
um condutor de política pública, como também é uma ferramenta para acompanhar 
as metas de qualidade da educação básica (BRASIL, s.d.).
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Sobre os princípios norteadores dessa formação, que constam 
nos principais documentos legais, por exemplo, Constituição federal de 
1988 e LDB – Leis de Diretrizes e Base – 9.394/96, “são negligenciados 
pelo instrumento que tem sido o grande referencial definidor da quali-
dade em educação: as avaliações externas em larga escala” (OLIVEIRA, 
2017 p. 119). Antes de falarmos sobre a educação na perspectiva de 
formação humana, se faz necessário situar os conceitos sobre o que 
é humano, ou como se constitui humano e qual sua relação com a 
educação na formação integral do ser.

De acordo com Tonet (2006), para o indivíduo tornar-se do 
gênero humano passa pela necessária apropriação do patrimônio 
espiritual e material, acumulado pela humanidade em cada momento 
histórico. Ele partiu dos fundamentos ontometodológicos elaborados 
por Marx. Com a entrada da sociedade de classe trouxe um vasto 
desenvolvimento na produção de riqueza e bens espirituais para a 
humanidade, porém a excluiu àqueles que não faziam parte da classe 
dominante no acesso a esses bens. Com isso, os colocando num de-
senvolvimento precário, quase próximo a “animalidade”. Do que vale 
todo o desenvolvimento científico e tecnológico que não assegura as 
necessidades e interesses humanos? Tudo isso “perdem para mim, sua 
significação” (FREIRE, 1996, p. 130).

As pessoas das classes populares têm sido reconhecidas hu-
manas? Educáveis? Para reconhecer os sujeitos, neste caso da classe 
trabalhadora, indígenas, negros, da periferia com direito à educação e 
à formação humana, é necessário reconhecê-los como humanos (AR-
ROYO, 2017). Os povos indígenas e negros não são reconhecidos como 
produtores de culturas, pois a cultura legitimada é a produzida pela 
sociedade de classe que domina e produz o capital, seja ele cultural ou 
de riquezas.

Desde a “descoberta” do Brasil, os índios não são considerados 
humanos, o mesmo aconteceu com o negro, no período da escravidão 
e da suposta “libertação”. Por não serem considerados humanos, logo 
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não é possível humanizá-los. Consequentemente, lhes foram negados 
o direito à educação como formação humana. Nessa direção, Arroyo 
(2017, p. 22) elucida que:

[...] A história da nossa educação até democrática e 
inseparável do padrão de poder-dominação que se 
legitima em um padrão de saber-pensar os Outros como 
inumanos. Logo sem lugar no pensamento político e 
pedagógico para pensar o direito do povo a educação 
como formação humana.

As consequências desse não reconhecimento são nefastas 
para as classes excluídas, pois além deles não se reconhecerem como 
humanos distanciam-se das culturas produzidas pelos seus povos, 
afetando a construção de sua identidade, tão importante para se 
autoafirmar como povos que também contribuíram com o capital 
cultural do povo brasileiro.

“Sem estudo eu não sou nada” é uma frase muito repetida 
pelos/as estudantes da escola pública, principalmente nas classes de 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). Não há humanidade reconhecida 
fora da escola. Por isso, se faz necessário pensar num outro paradigma 
de humanidade a ser reconhecido pela pedagogia escolar, para que 
lhes assegure o direito à educação como formação humana, e também 
possa contribuir na construção de um pensamento crítico e reflexivo 
sobre seu estar no mundo, para que tomem consciência que eles/as 
são vítimas que tiveram sua humanidade roubada (ARROYO, 2017), 
já que o direito a educação também lhes foi negado no decorrer da 
história da sociedade ocidental.

Considerando que através da educação nos tornamos huma-
nos, visto que educar é um ato humano (FREIRE, 1996), a perspectiva 
de formação humana, nos processos educativos, possibilita ao sujeito 
a consciência de si e suas condições sociais e econômicas, levando-o a 
situações desumanizantes. Sobre isso, Arroyo (2017, p. 28) apresenta 
a seguinte explicação:
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[...] Que dimensões da formação humana, de sua 
humanidade são roubadas deles, delas e de seus cole-
tivos sociais, raciais, sexuais? Questões nucleares para a 
qualidade social da educação-avaliação. Haverá lugar na 
construção de parâmetros de qualidade social da edu-
cação-avaliação tanto para os processos de segregação 
como sub-humanos, de roubar-lhes sua humanidade 
como para os processos humanizantes de resistência-li-
bertação popular? 

Construir uma proposta de educação como direito à formação 
humana, numa sociedade regida pela perspectiva capitalista neoliberal 
e pelos seus interesses do grupo hegemônico, é algo muito desafiador, 
tendo em vista os discursos e as práticas vigentes, que buscam dominar 
e excluir os sujeitos das camadas populares. Assim, o insucesso da edu-
cação pública não pode ser atribuído exclusivamente aos/às estudantes 
e aos/às profissionais da educação, pois muitos desses insucessos ad-
vêm de outros fatores que não são considerados no momento de análise 
pelos gestores públicos, como por exemplo, “má administração, falta de 
recursos, desinteresse, etc.” (TONET, 2006, p. 17).

Desse modo, o que está escrito nos documentos legais, já 
destacados anteriormente, não são materializados no cotidiano esco-
lar, indo ao desencontro da concepção de educação como direito à 
formação humana. Como é de nosso conhecimento, a perspectiva de 
formação humana, através da educação, não interessa ao grupo hege-
mônico da sociedade, pois tal perspectiva possibilita aos/às estudantes 
um posicionamento questionador sobre si, sobre a realidade em que 
estão inseridos/as, sobre as causas de sua situação socioeconômica, 
fatores esses que reverberam no processo de aprendizagem e, con-
sequentemente, nos resultados do desempenho desses sujeitos nas 
avaliações internas e externas.

É justamente, no insucesso escolar que os reformadores em-
presariais, por exemplo, Banco Mundial, Fórum “Educar para as Com-
petências do Século 21” – Instituto Ayrton Senna, Todos Pela Educação, 
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apresentam em suas propostas um discurso subjacente de que suas 
intervenções irão promover mudanças na educação, a fim de melho-
rá-la, especificamente no que tange à qualidade da Educação Básica 
pública brasileira, com foco nas seguintes dimensões: curriculares, 
avaliativas (avaliação internas e externas), metodológicas, formativas 
(FREITAS, 2014). As propostas apresentadas por esses reformadores 
empresariais veem intervindo diretamente na organização e na gestão 
do trabalho pedagógico das escolas, desconsiderando, nessa dinâmica, 
a autonomia dos/as profissionais da educação no processo de constru-
ção de uma educação inclusiva e emancipatória, capaz de promover 
transformações nas vidas das pessoas, já que a educação, ofertada nas 
escolas públicas, muda as pessoas, que consequentemente mudam o 
mundo, conforme defende a educação freiriana.

AVALIAÇÃO EXTERNA E PROFICIÊNCIA DOS ESTUDANTES: 
ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Neste contexto, as propostas dos reformadores consideram 
o Ideb como único indicador de avaliação da qualidade da Educação 
Básica. As categorias que são avaliadas para compor a média do Ideb 
são o desempenho na prova Saeb – Português e Matemática –, o fluxo 
escolar (taxa de aprovação). Almeida Dalben e Freitas (2013) afirmam 
que o “desempenho” significa o aproveitamento dos/as estudantes nas 
duas disciplinas e, o “rendimento” está relacionado ao fluxo escolar, 
“determinado a partir da taxa de aprovação medida através da razão 
entre o tempo necessário para conclusão da etapa de escolarização e o 
tempo de duração efetivamente despendido para concluí-la” (ALMEI-
DA; DALBEN; FREITAS, 2013, p. 1156).

Almeida Dalben e Freitas (2013) alertam que o Ideb, no proces-
so de avaliação externa, deixa de considerar algumas variáveis como, 
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por exemplo, o nível socioeconômico dos/as alunos/as e, também, o 
contexto social que a escola está inserida, variáveis essas que também 
refletem no aprendizado dos/as estudantes. Diante disso, é necessária 
a formulação de outras políticas públicas que possibilitem a melhoraria 
da renda familiar, o acesso ao emprego digno, a moradia adequada, o 
transporte público, a saúde, o saneamento básico (ARROYO, 2017), a 
fim de garantir a proficiência satisfatória das/os estudantes das escolas 
públicas nas avaliações externas em que são submetidos/as.

Deste modo, é muito perverso colocar a responsabilidade na 
escola em superar a exclusão social e educativa produzida pela socie-
dade, pois o/a educador/a sozinho/a não dá conta de dimensionar 
outras variáveis que levam os/as estudantes a não terem um bom 
desempenho em Português e Matemática. Portanto, acreditamos 
que as variáveis que ficam de fora poderão ajudar na construção de 
políticas educacionais e também na formulação de políticas sociais, 
conforme destacados acima. Logo, não podemos analisar a qualidade 
educacional das escolas desconsiderando os contextos socioeco-
nômico e cultural em que os/as estudantes estão inseridos/as, pois, 
caso contrário, estaremos reforçando a concepção apresentada pela 
perspectiva neoliberal, que se respalda em práticas excludentes dos 
sujeitos que não estão convergentes com esse modelo de se pensar a 
sociedade e a educação.

Nessa direção, Almeida Dalben e Freitas (2013) destacam, a 
partir do relatório Coleman (1966 apud ALMEIDA; DALBEN; FREITAS, 
2013), que embora na sua conclusão final evidenciasse que as escolas 
americanas consolidavam como reprodutoras de desigualdades sociais, 
porém o NSE (Nível Socioeconômico) dos alunos influenciava mais no 
desempenho escolar do que a própria estrutura das escolas, a organiza-
ção do trabalho pedagógico e a qualificação dos seus professores.

Entretanto, ressaltamos que não estamos aqui desconsiderando 
a importância do Ideb como indicador para análise da qualidade da Edu-
cação Básica, no entanto, a questão que está posta é como os resultados, 
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considerando o que está proposto nesse documento, são apresentados 
para a população, através dos grandes veículos de comunicação, a partir 
das médias obtidas pelas escolas. Essa situação tem dado a conotação 
de que a instituição escolar e os professores/as sozinhos fossem os 
maiores responsáveis pelas dificuldades ou pelos êxitos no processo 
de aprendizagem dos/as alunos/as. Isto implica dizer que as escolas e 
seus/suas profissionais da educação não devem ser unicamente res-
ponsabilizados/as pelos resultados concernentes à proficiência dos/as 
estudantes, apresentados, por exemplo, na prova do Saeb.

Sabemos que outros fatores externos à escola também são 
causas determinantes em relação às dificuldades apresentadas pe-
los/as estudantes em seu percurso escolar. Sendo assim, as demais 
variáveis, presentes no cotidiano social dos/as estudantes, precisam 
também ser consideradas nas avaliações externas, a fim de que sejam 
suscitadas problematizações que busquem a construção de proposi-
ções, respaldas em políticas públicas sociais e educacionais, que de 
fato favoreçam o acesso, a permanência e o sucesso dos/as estudantes 
em seus processos educativos.

AVALIAÇÕES EXTERNAS: INTENÇÕES E IMPACTOS NA 
FORMAÇÃO DOCENTE, NO PROCESSO PEDAGÓGICO E NA 
APRENDIZAGEM DOS/AS ESTUDANTES

Os estudos de Freitas (2014), a partir dos anos 90 sobre a cate-
goria avaliação, buscaram analisar o binômio objetivos/avaliação para 
mostrar que a avaliação visa orientar todo o processo pedagógico, do 
começo ao fim, e não apenas como um fechamento do processo ou a 
verificação da qualidade do processo pedagógico, como era proposto 
pela didática clássica. Assim, a avaliação, para o/a professor/a, é im-
portante não só na coleta de dados, buscando levantar a partir dos 
resultados nas avaliações que o/a aluno/a aprendeu ou não aprendeu, 
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mas na tomada de decisões sobre o que e como fazer para levar a 
aprendizagem dos conteúdos àqueles que não aprenderam (LUCKESI, 
1995). Com isso, proporcionando uma reflexão ao professor/a sobre 
sua prática docente e os saberes pedagógicos, isto é, “a partir da práti-
ca, que os confronta e os reelabora” (PIMENTA, 2012, p. 29).

Contudo, como o/a professor/a poderá fazer reflexões sobre 
sua prática pedagógica e construir saberes pedagógicos se o seu tra-
balho está padronizado a partir das reformas que estão sendo imple-
mentadas pelos reformadores empresariais da educação? Podemos 
citar, como exemplo dessas reformas, a Base Nacional de Formação de 
Professores (2019 apud PRETTO; BONILLA; SENA, 2020), que engessa 
no bojo de sua proposta a formação docente, tirando a possibilidade 
de autonomia dos/as professores/as na produção do saber, controlan-
do a sua prática pedagógica, a partir dos códigos das competências e 
habilidades e reforçando, assim, a ideia da educação como reprodutora 
do grande capital (PRETTO; BONILLA; SENA, 2020).

Segundo Taffarel (2019), a BNC – Formação (Base Nacional 
Curricular) busca alinhar a formação de professores/as à BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), onde define as competências profissio-
nais docente, tomando como base três dimensões: conhecimento 
profissional, prática profissional e engajamento profissional, tornando 
o trabalho do/a professor/a como um trabalho meramente técnico, 
que limita a possibilidade do/a docente de problematizar sobre sua 
realidade na escola, analisando criticamente sobre outros fatores que 
interferem no processo de ensino e aprendizagem. Nessa direção, Ta-
ffarel (2019, p. 4) elucida que a aprendizagem dos/as estudantes “[...] 
Depende de um conjunto de fatores onde pesam: os investimentos 
públicos, o financiamento público, a situação socioeconômica e cul-
tural das famílias, o acesso às tecnologias [...]” (TAFFAREL, 2019, p. 4).

O que a autora nos propõe é que precisamos lutar por uma 
formação de professor/a que vise a sua valorização seja na sua carrei-
ra, nas condições de trabalho, no salário digno e o seu fazer docente 
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sintonizado com as demandas do processo de trabalho pedagógico e 
as demandas formativas da infância, da juventude e dos adultos. Nesse 
processo, é muito importante o investimento na formação inicial e na 
formação continuada em contexto em universidades públicas, uma vez 
que são nesses espaços que estão os centros de educação que visam 
um projeto de sociedade que busca superar as condições da sociedade 
capitalista que exclui, oprime e violenta as crianças, os jovens e os 
adultos, que em sua maioria, são estudantes das escolas públicas.

Sobre as universidades públicas e a sua estrutura na organiza-
ção dos cursos de licenciatura responsáveis pela formação inicial dos 
futuros professores/as, Freitas (1992) faz uma crítica na organização 
curricular, onde as disciplinas são organizadas em etapismo (etapista): 
primeiro o conhecimento teórico, depois o prático. “separam-se ele-
mentos indissociáveis como se o conhecimento pudesse primeiro ser 
adquirido para depois ser praticada” (FREITAS, 1992, p. 12), a raiz disso 
está na separação entre formação e trabalho. O autor problematiza o 
trabalho como articulador da formação, isto é, articulador curricular. 
Por exemplo, as disciplinas de estágios e prática de ensino são coloca-
das no final da Graduação, onde o/a estudante perde o momento de 
relacionar a teoria com a prática. Uma ressalva, não tomar o trabalho 
docente, como prático, mas problematizador para que o docente 
possa perceber como articular o conhecimento teórico com sua rela-
ção profissional, em serviço. Para que o mesmo não se distancie dos 
estudos e de sua importância no seu exercício docente, qualificando 
seu trabalho. Com isso, possibilitando sua valorização profissional, ou 
seja, o trabalho pedagógico tornando-se lugar de formação contínua 
do educador.

Podemos dizer, com essas reflexões, que a lógica empresarial 
na educação vem potencializando a precarização na formação dos pro-
fessores, visando à desvalorização profissional docente. Esse contexto 
tem reverberado na precarização da formação dos/as estudantes, e, 
assim, na manutenção das desigualdades sociais e econômicas. Por 
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isso, a disputa dos reformadores está no binômio objetivos/avaliação 
para manter o controle ideológico das escolas através das avaliações, 
especialmente, as de larga escala. As pressões externas no prepara-
tório para as avaliações de larga escala levam a sonegação que já é 
histórica no acesso ao conhecimento dos/as alunos/as das camadas 
populares. Assim, o básico refere-se mais à exclusão de conhecimento 
do que aquilo que de fato deveria ser ensinado, reduzindo o papel 
da escola ao ensino da leitura, da escrita e do cálculo, como se esses 
conhecimentos dessem conta do processo de formação humana e 
integral tão necessária para o sujeito, pois amplia suas possibilidades 
de visão de mundo e de transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões empreendidas ao longo desse trabalho explici-
taram que o princípio da educação como formação humana não é 
interessante para governos e reformadores da educação, uma vez que 
essa perspectiva formativa leva os sujeitos à emancipação, que, conse-
quentemente, poderão lutar contra todo tipo de opressão e exclusão 
que afetam o seu grupo social. Logo, seria ingênuo pensar que a classe 
dominante pudesse aceitar o discurso que tire seus privilégios, por 
conta disso defende um modelo de educação que busca padronizar 
o ensino e a aprendizagem e que esteja vinculado à ideologia do seu 
interesse, no qual as avaliações externas têm assumido um importante 
papel no controle das escolas e dos sujeitos que fazem parte dessas 
instituições educativas.

Deste modo, foi através dos processos formativos, que ocorreram 
virtualmente, por conta do contexto pandêmico que estamos vivendo, 
que vieram à tona as reflexões trazidas neste relato. Nesse movimento 
formativo-reflexivo, pensar numa educação que vise à formação huma-
na e integral do ser é pensar que o ser humano tem diversas dimensões 



929COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

a serem desenvolvidas, não apenas a dimensão cognitiva, mas também 
as dimensões emocional, social, cultural e política. O processo de escuta 
e diálogo construído com os/as estudantes da escola, através do apli-
cativo WhatsApp, permitiu tecer reflexões de que a escola é o espaço 
de humanização integral dos sujeitos aprendentes, indo muito além do 
desenvolvimento de competências e habilidades.

Assim, a construção de uma escola pública que esteja respal-
dada nos princípios da participação democrática e colaborativa, onde 
os sujeitos das camadas populares sejam acolhidos e escutados, é 
algo desafiador no contexto sociopolítico atual, só podendo ocorrer, 
efetivamente, se os fatores externos, presentes em nossa sociedade, 
também forem considerados nesse processo.

Diante disso, é necessário, na construção de uma educação 
inclusiva e emancipatória, que preze pela formação integral e humana 
dos sujeitos aprendentes, o envolvimento de toda comunidade esco-
lar, buscando, nessa dinâmica, elaborar instrumentos avaliativos que 
estejam convergentes com o projeto político pedagógico das escolas e 
com a realidade social, econômica e cultural dos/as estudantes.

Assim, esperamos que as reflexões suscitadas nesse texto 
ampliem o debate sobre as avaliações externas; contribuam com a 
construção de proposições avaliativas que estejam mais coerentes 
com a perspectiva democrática, inclusiva e participativa de educação 
e ressignifiquem a ideia de culpabilização do/a professor/a e/ou do/a 
próprio/a aluno/a pelo “insucesso” da educação pública, vigente nos 
discursos e nas práticas educativas de caráter neoliberal.
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DIVERGÊNCIA, INSURGÊNCIA E 
CONVERGÊNCIA: CONVERSAÇÕES 

COM PROFESSORAS NO CONTEXTO 
SOCIOEDUCATIVO

Sara Menezes Reis de Azevedo
Verbena Maria Rocha Cordeiro

RESUMO
Trata-se de um recorte da tese Por uma formação divergente: Conversações 
com professoras no contexto socioeducativo, cujo objeto é o letramento lite-
rário de professoras que atuam no contexto socioeducativo de Salvador, em 
uma proposta formativa que toma como eixo a poética de Manoel de Barros, 
Hamilton Borges e Michel Yakini. A questão central é: qual(ais) as potências 
da leitura literária partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, 
enquanto possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras 
professoras? O objetivo geral é analisar as potências da leitura literária par-
tilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto possibili-
dade de formação docente; os objetivos específicos: investigar de que forma 
o letramento literário e as práticas pedagógicas das professoras podem ser 
impactados a partir desse movimento (auto)formativo, e compreender os 
desdobramentos do estudo da poética dos autores na vida-formação das 
docentes. A metodologia materializou-se nas Conversações, adaptação de 
Chambers (2007), cujo método Dime é utilizado para efetivar partilhas literá-
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rias, dialogando com teóricos como Chartier (1996); Todorov (2009); Candido 
(2004). São apresentados relatos das colaboradoras em uma Conversação. 
Como resultado insiste na potência das partilhas literárias, enquanto estra-
tégia de formação docente, e na defesa da Literatura como direito de todos 
(CANDIDO, 1993).
Palavras-chave: Formação Docente. Divergência. Letramento Literário. Con-
versações.

INTRODUÇÃO

DESAFIOS DOCENTES: (INCON)FORMAR-SE EM TEMPOS 
INCERTOS

Em tempos de certezas e saberes líquidos, parafraseando Bau-
man (2001), falar de formação docente é um desafio. Mais ainda em se 
tratando de uma formação que tenha como suporte a Literatura, por 
meio do estudo da poética de escritores contemporâneos. Ruíram-se 
os tempos de linguagens cultuadas, cujas perspectivas educacionais e 
gramaticais, normativas e cultas sacralizavam a ordem do escrito/do 
dito. Uma nova perspectiva emerge, se insurge.

É preciso sinalizar essa insurgência em meio a uma cultura con-
temporânea baseada no individualismo, consumo excessivo como eixo 
das relações sociais, crise do político, descrença no universal, coexis-
tindo em um tempo que já não pode ser considerado moderno, visto 
que, como supõe Bauman (2001), a sociedade moderna tinha uma 
sede insaciável de normas que não deram conta de regular as relações 
e se tornaram progressivamente ambivalentes (AZEVEDO, 2020).

Neste contexto de fluidez, incertezas e inseguranças, uma cul-
tura altamente consumista foi implantada, de modo que toda uma ge-
ração foi circundada pelo ato de comprar, possuir objetos, a consumir 
incansável e irracionalmente, a querer sempre mais. O capital ganhou 
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ares de religião (BENJAMIN, 2013) e esta corrompe a humanidade, es-
cravizando-nos para ter sempre mais, em detrimento do ser, ou ter para 
ser, em uma legitimação que tem terríveis consequências na maneira 
como nos relacionamos com os saberes, o trabalho, e, principalmente, 
com as pessoas ao nosso redor. Para aqueles que não se incluem nesta 
engrenagem sistêmica, resta a absoluta negação de direitos humanos, 
sociais, estruturais. O sujeito privado de seus direitos mais basilares 
encontra, muitas vezes, na violência um caminho a seguir, sendo esta 
um perigoso e convidativo limiar para a “inclusão forçada”.

Merecem especial atenção os meninos e meninas que aden-
tram os perigosos caminhos marginais e que, em tese, estão pagando 
suas dívidas sociais recolhidos em espaços socioeducativos como a 
Case Salvador, que durante a reclusão desses indivíduos oferta edu-
cação, profissionalização, atenção à saúde biopsicosocial. Dignas de 
máxima atenção e respeito também são as colegas professoras, nossas 
colaboradoras, que escolhem atuar neste contexto, muitas vezes “es-
quecidas” pelas propostas de formação docente oficiais ofertadas pelo 
município de Salvador (lócus da pesquisa de empírica).

Educação, saúde, alimentação e moradia como direitos básicos 
todos os cidadãos têm sido reconhecidos e aclamados pela sociedade 
em geral. Porém, ainda não se reconhece a cultura e a leitura também 
como um direito de todos os seres humanos, na direção do que pro-
põe Candido (2004). Direito de todos e que, em tese, alcançaria todos. 
Mas, o direito de acesso à cultura e à leitura não comparece no rol das 
prioridades quanto à construção de políticas públicas, particularmente 
políticas de formação de professores da Educação Básica. Talvez seja 
a leitura, particularmente a leitura literária, um caminho para nos (re)
lembrar de nossa humanidade. A Literatura pode requalificar nossa 
condição humana. Pensamos em estruturar uma formação docente 
que atravesse esse entrelugar, o da docência e da leitura literária.

Neste contexto, ponderamos e nos mobilizamos para o impac-
to desta tese, ao inquirirmos qual/ais as potências da leitura literária 
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partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, enquanto 
possibilidade de formação docente e de reinvenção de leitoras profes-
soras? Ler Literatura pode mudar algo, diante deste contexto de forma-
ção docente numa educação contemporânea e com tantos desafios? A 
ideia insurgente era a de propor uma formação docente dentro dessa 
carga horária específica garantida por lei1 aos professores da Educação 
Básica, em uma formação docente que propusesse a Literatura como 
aporte teórico-metodológico e lastro de todo processo formativo, feito 
inédito na rede municipal de Salvador, até aquele momento.

Tomamos como inspiração para estruturar a formação o método 
Dime2, de Adain Chambers (2007), que por meio das Conversaciones 
(e aqui tomamos a licença poética de traduzir livremente para “Con-
versações”) organizava e registrava momentos de partilhas literárias e 
poéticas com públicos diversos. Adaptamos a proposta para trabalhar 
com as colegas professoras que atuam em uma escola municipal que 
está dentro do contexto socioeducativo.

A inspiração com os termos divergente, insurgente e conver-
gente, correlacionando-os aos autores elencados e suas obras, veio a 
partir da obra ficcional de Verônica Roth (2013). Manoel de Barros, 
Hamilton Borges dos Santos e Michel Yakini foram escolhidos proposi-
talmente por suas divergências, diferenciando suas obras poéticas no 
contexto da Literatura Nacional.

A trilogia Divergente é considerada uma distopia, cuja principal 
característica é acentuar determinadas convenções sociais, denuncian-
do-as, provocando-as e criticando-as. O universo criado por Veronica 

1  O Estatuto do Magistério Nacional garante momentos de leitura dentro do que 
se organiza como reserva de carga horária e planejamento didático-pedagógico do 
docente. Em Salvador esse direito é garantido por lei desde o ano de 2015, e reserva 
de parte da carga horária de trabalho para aperfeiçoamento e cursos de formação.
2  O método Dime foi utilizado pela primeira vez na Bahia/ no Nordeste na pesquisa 
de campo da dissertação intitulada Outras cartografias leitoras: dois livros, oito 
jovens, um adulto, de autoria de Ricardo Piéra Chacón, orientado pela prof. Dra. 
Verbena Maria Rocha Cordeiro, defendido em 2015.



936COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Roth é distópico, complexo, vasto e essencialmente humano (AZEVE-
DO, 2020). Dentre as principais produções da escritora, Divergente é 
a obra de destaque, que resultou ainda na escrita de mais seis contos 
após publicação da trilogia3.

A partir dos termos utilizados por Roth (2013), estabelecemos 
uma relação com os autores das poéticas estudadas na formação 
docente que durou nove meses, de março a dezembro de 2018, que 
contou com nove colegas professoras que atuam na Escola Municipal 
Professor Carlos Formigli, que funciona no interior da Case Salvador. 
Para efeitos desse artigo, utilizaremos os registros de três momentos 
de Conversação com essas colegas. Descrevemos mais profundamente 
a inspiração metodológica, os objetivos, os sujeitos e resultados da 
pesquisa nas sessões a seguir.

OBJETIVOS

É preciso, antes de delinear os objetivos deste trabalho, 
detalhar a especificidade do cenário em que ocorreu a pesquisa de 
campo, cerne deste trabalho: uma escola pública da rede municipal de 
Salvador que funciona dentro de uma unidade de atendimento socioe-
ducativo para jovens em situação de conflito com a Lei (Case Salvador, 
no bairro de Tancredo Neves, próximo da Universidade do Estado da 
Bahia/Uneb). Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
jovens dos doze aos dezessete anos que cometerem algum ato infra-
cional podem ter punições que vão desde a restituição do patrimônio 
público até a perda (parcial ou total) de liberdade, a depender do grau 
da violação cometida (BRASIL, 1990).

3  Os direitos de publicação de sua obra foram vendidos em 2010 e em abril de 
2011 os direitos para adaptação fílmica já haviam sido comprados, um mês antes do 
lançamento dos livros. Em 2015, já haviam sido vendidos 10 milhões de cópias dos 
três livros.
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Traçamos como objetivo geral analisar as potências da leitura 
literária partilhada em uma escola de atendimento socioeducativo, 
enquanto possibilidade de formação docente; em relação aos objeti-
vos específicos a intenção foi investigar de que forma o letramento 
literário e as práticas pedagógicas das professoras podem ser impac-
tados a partir desse movimento (auto) formativo, e compreender os 
desdobramentos do estudo da poética dos autores na vida-formação 
desses docentes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DISCUSSÃO

NOVE PROFESSORAS, TRÊS POETAS, UMA CONVERSAÇÃO 
E MUITAS HISTÓRIAS PARA CONTAR

O caminho metodológico é justificado pela singularidade do 
contexto da pesquisa. Nossa defesa é que os espaços educacionais 
também precisam acolher e ofertar práticas de leitura literária para 
os seus docentes. Seria esse um caminho possível de (re)humanização 
dessas professoras? Nesta direção, Candido (2000) reafirma a fecundi-
dade do trabalho com a Literatura: “[...] toda obra literária é antes de 
mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o 
poder humanizador desta construção” (CANDIDO, 2000, p. 177).

Optamos por partilhar experiências de leitura literária com o 
grupo de colegas para tentar compreender as possíveis potências da 
leitura literária partilhada, que denomino Conversações a partir da 
adaptação do trabalho de Adain Chambers (2007), cujo método Dime4 

4  Método desenvolvido por Adain Chambers, escritor, professor e editor inglês 
que se debruça há anos nas questões referidas à leitura, aos ambientes da leitura e 
às maneiras de conversar sobre Literatura com crianças e jovens. Apresentado em 
livro homônimo, o método Dime é maior ilustrado no livro Conversaciones, e baseia-
se não somente em estudos, mas ainda em práticas experienciadas pelo autor, 
ao longo de anos de trabalho com crianças e adolescentes. Mais adiante falo das 
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é utilizado para descrever, registrar e efetivar os momentos de parti-
lhas literárias. A conversa considera o acontecimento e a ordinarieda-
de em suas potências e historicidades, subjetividades, localidades e 
dissensos. Ao conversar encontramos com o outro, sendo a conversa 
consolidada enquanto uma metodologia de presença e de escuta que 
implica uma estratégia e ética outras, o que me levou a construir a 
pesquisa compartilhadamente, por meio das interações desenvolvidas 
(AZEVEDO, 2020).

Partilhar leituras literárias constitui-se em um modo produtivo 
de circulação de múltiplos sentidos. A escolha das poéticas de Manoel 
de Barros, Michel Yakini e Hamilton Borges, dentre tantos outros poe-
tas do cenário literário contemporâneo brasileiro, teve a intenção de 
aproximar a poesia contemporânea à poética marginal periférica, em 
razão desses três poetas terem um olhar a contrapelo sobre a condição 
humana. Em uma profundidade que nos (re)convida a pensar o mundo 
e a nós mesmos, a poética desses escritores é densa, mas utiliza, para-
doxalmente, a simplicidade e a beleza do cotidiano e da natureza, em 
que pedras, pássaros, rios e peixes, peladas5, trens, ladeiras, grades 
e trilhos e trilhas são temas recorrentes. Marcamos aqui a opção pela 
terminologia marginal-periférica6, que caracteriza uma produção lite-
rária estreitamente ligada a um movimento político e também cultural, 
cuja ascensão se dá no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

necessárias adaptações feitas para as Conversações com as professoras, em função 
das especificidades do lócus da pesquisa.
5  Partidas de futebol em campos improvisados, normalmente de terra batida. Trata-
se de uma atividade muito comum nas periferias do país e está, particularmente, 
presente na poética de Michel Yakini.
6  Pode também aparecer com as denominações quilombista, marginal, preta 
ou periférica. Independente da nomenclatura, ela é combativa; o combate e o 
inconformismo são o elo de ligação. Na tese foi desenvolvida uma reflexão mais 
profunda em torno dos conceitos de literatura marginal e periférica, baseada nos 
estudos de Reyes (2013).



939COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Hamilton Borges (2012) foi o autor denominado como Diver-
gente. É um autor baiano que sempre pontua em sua escrita, desde os 
primeiros contos e poemas7, a sua condição social, racial e geográfica: 
torna-se divergente por recusar denominações diversas, incluindo o 
título de poeta contemporâneo e periférico. Não aceita rótulos, nem 
se reconhece a partir deles. Borges escreve na condição de homem 
preto e milita pela causa dos encarcerados e contra o genocídio do 
povo negro por meio de sua Organização social e política reaja ou será 
morto/ reaja ou será morta, em que representa judicialmente encar-
cerados afrodescendentes pobres que não podem arcar com custos de 
honorários advocatícios, sendo ele bacharel em Direito e também um 
ex-presidiário no fim dos anos 1980. Ele coordena também a Escola 
comunitária Winnie Mandela, que oferece atividades culturais para 
crianças da comunidade do Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

Manoel de Barros foi denominado nesta formação como Insur-
gente. Seu modo próprio fazer poesia o fez insurgir no cenário poético 
nacional somente no fim dos anos 1980, embora ele escrevesse poesia 
desde os doze anos. Ele diverge na linguagem poética, tanto na for-
ma como no conteúdo, evocando elementos simples e do cotidiano, 
sempre próximos à natureza pantaneira, mas com densidade poética 
e linguística que lhe conferem um estilo próprio. A despeito ter sido 
excluído por muito tempo do rol dos poetas consagrados de muitas 
gerações, a sua insistência em escrever deve-se, talvez, ao seu fascínio 
pela poesia, pelas palavras arejadas, incomuns, e pelas sintaxes tortas, 
que destoam da linhagem canônica. Sua imaginação luminosa insurge-
-se numa linguagem madruguenta, adâmica, desalinhada da estética 
em voga (CORDEIRO, 2012). Barros insurge enquanto poeta com um 
modo próprio de escrever.

7  Além do livro de poesias Teoria Geral do fracasso (cuja primeira edição é de 2012, 
sendo relançada em 2017 na sua segunda edição), Borges também publicou Salvador, 
cidade túmulo (2018), além de escrever ficção e realidade com outros autores no 
blog Reaja ou será morto, reaja ou será morta”. Desde o final dos anos 1980 ser o 
fundador do coletivo poético “Os maloqueiros”.
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Michel Yakini (2015), o terceiro poeta escolhido, é aqui de-
nominado Convergente. Converge a rebeldia de Borges com o modo 
insurgente de fazer poesia de Barros, cuja obra considera inspiração 
poética e de vida. O poeta também traz em sua origem fortes aproxi-
mações com as periferias, ao demarcar sua fala e lugar de origem em 
sua poética. Vai das margens aos centros do mundo. Com Hamilton 
Borges, Yakini compartilha a defesa da escrita poética como alívio para 
a existência e como espaço de luta e liberdade. Com Barros, compar-
tilha essa defesa em linguagem complexa e simples, a gramática do 
chão. Desse modo consolidam-se enquanto parceiros de letras e lutas.

Encontrar divergências e convergências entre os três autores 
escolhidos foi fundante para compor a “matéria de poesia” das Con-
versações. Os referidos poetas, cada um ao seu modo, reclamam e 
protestam contra as violências da sociedade capitalista, e igualmente 
clamam por um retorno à humanidade. Ao longo das Conversações 
foi possível partilhar, juntamente com as colegas professoras, sobre 
as impressões, incômodos, angústias e lembranças que os poemas 
de Manoel de Barros, Hamilton Borges e Michel Yakini suscitam. Nas 
palavras de Yakini, “as coisas são sempre uma contação e recontação 
de tudo que vivemos” (AZEVEDO, 2020).

A proposta de uma experiência formativa literária, através da 
leitura e conversa sobre poemas compartilhados, foi desenvolvida 
nesta pesquisa como uma possibilidade de construção coletiva e de 
reinvenção na formação docente. Pautou-se em uma perspectiva 
humanizante (CANDIDO, 2004), com o objetivo de fomentar reflexões 
coletivas em busca de possíveis alternativas para problemas sociais que 
educadoras enfrentam o contexto da socioeducação, especificamente 
na Escola Municipal Professor Carlos Formigli.
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RESULTADOS

CONVERSAR É PRECISO! CONVERSAÇÃO “NOSSA VELHA 
INFÂNCIA”

Nesta proposta formativa apostamos na concepção das Con-
versações enquanto espaços de garantia efetiva do direito à leitura 
literária, enquanto um direito humano (CANDIDO, 2004). Tratamos a 
Literatura nas Conversações como direito essencial das pessoas, parti-
cularmente dos professores, por entender seu potencial humanizador 
e sua capacidade de despertar o sentimento de urgência para tentar 
solucionar alguns problemas da humanidade.

No caso mais específico das Conversações, compreendemos a 
Literatura como ponto de partida e de chegada para que as professoras 
pudessem exercitar e compartilhar reflexões sobre si mesmas, sobre 
os outros e sobre o mundo. A leitura literária como uma experiência 
partilhada que evoca a reflexão e o sentimento em torno das formas 
solidárias, democráticas e humanas de ser e agir no mundo, inclusive 
no ato de educar.

É possível afirmar que a Literatura também tem forte potencial 
educativo, porque insurge como possibilidade de alterar a visão sobre 
a vida e o mundo, suscitando aprendizados divergentes sobre as múl-
tiplas questões que constituem o humano. Interessa aqui, portanto, 
o fato de a Literatura figurar como elemento singular no processo de 
‘humanização do homem’ e ser patrimônio herdado de toda a huma-
nidade, convergindo com o que afirma Machado, tornar os sujeitos 
“mais humanos e mais irmãos” (MACHADO, 2003, p. 27). Tendo como 
horizonte essa compreensão, apostou-se nas Conversações enquanto 
movimentos formativos, sendo a leitura literária uma experiência de 
formação humana.

Na tese registramos dez dos vinte encontros de partilhas lite-
rárias, nossas Conversações, sempre mobilizadas por algum texto dos 
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autores escolhidos. Neste artigo entrecruzamos os registros de uma 
dessas Conversações e os momentos formativos que vivenciamos com 
as nove colaboradoras. A Conversação I foi denominada de “Nossa ve-
lha infância”, e aconteceu no dia dois de agosto de 2018. Inicialmente, 
apresentamos um poema de Manoel de Barros intitulado: O menino 
que carregava água na peneira8.

Após a leitura, convidamos o grupo a conversar sobre o poema, 
partilhando as impressões sobre os versos de Manoel de Barros. Sem-
pre relembrávamos que ali não havia espaço para a dualidade certo x 
errado, pois o que estava em jogo eram as trocas, que se enriquecem 
nas diferentes percepções. Uma das colegas, por ser extremamente 
introspectiva, sentia-se menos à vontade para fazer o que ela deno-
minava de “criticar um autor importante” e após essa fala ficou “mais 
à vontade”. Tania9 começou expressando que gostou do poema por 
fazê-la lembrar da sua infância. Ao calor dos versos, ela descreveu-se 
como uma menina inocente, criada sem pai. Em analogia ao contexto 
do ambiente socioeducativo, ressaltou algo que sempre ouvia durante 

8  Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair 
correndo com ele para mostrar aos irmãos.
A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água.
O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos.
[...] O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as 
palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma 
chuva nela.
O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta! 
Você vai carregar água na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios com as suas peraltagens, e algumas pessoas vão te amar 
por seus despropósitos! (BARROS, 2013, p. 8).
9  Ressaltamos que os nomes reais das colaboradoras foram utilizados com 
autorização das mesmas, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), tendo a pesquisa de campo sido devidamente registrada na Plataforma Brasil 
e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).
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as aulas com os privados de liberdade: “[...] os meninos também falam 
muito de uma infância sem pai”.

Após um breve silêncio do grupo, um divergente salto temático 
aconteceu: Jaqueline pediu a palavra e disse que esse poema lembrou 
de sua paixão por pintinhos na infância. “[...] Repare como são as coi-
sas... eu amava os pintinhos, achava lindo ver a galinha com os filhotes, 
e hoje em dia sinto medo e até mesmo nojo deles!”. Em seguida, tanto 
ela quanto as colegas riram do paradoxo destacado.

Carolina revelou para o grupo uma convergência em relação 
ao relato de Jaqueline: também amava pintinhos e também carregava 
água dos cestos para eles quando era criança. Relatou que dois dos 
seus pintinhos viraram galos brigões e que, atualmente, não conse-
guia comer galos por conta dessas lembranças. Naquele momento, a 
lembrança foi partilhada em meio a risos e lágrimas, pois havia sofrido 
bicadas severas dos galos brigões, a ponto de ficar com marcas e ci-
catrizes nas pernas. No imaginário infantil de Caroline, brigar sempre 
seria errado, ainda que fosse uma briga entre animais. Ela relatou o 
quanto esse valor (a luta, em seu sentido mais pejorativo) insurge em 
sua memória de modo negativo, reverberando no presente.

Posteriormente, pedimos que outra colega lesse o segundo 
poema, dessa vez de Michel Yakini, intitulado “Alembramentos”10. Os 
versos também evocam lembranças da infância. Carol expressou seu 
encantamento diante desse poema e recordou que na sua infância 
também queria ter gatos pretos em casa, mas o pai não permitiu por-
que, segundo ele, era um animal que traria má sorte. O pai foi descrito 
por ela como um homem muito rígido e de duras regras. A divergência 

10  [...] Alembro de cores minhas ausentes, onde não esbarro mais. 
Alembro que eu gostava de vagar por aí,
a ouvir o que o silêncio dizia,
até uma vez, ainda miúdo, me ensinaram que alembrar é um erro! 
Depois disso, tem coisa que não lembro,
mas do resto alembro de tudo (YAKINI, 2015, p. 18).
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se faz novamente presente em sua vida, no modo mais liberal e menos 
rigoroso com o qual direciona a criação das suas filhas. Nesse momen-
to, Andrea aproveitou a fala da colega sobre a figura paterna e disse ao 
grupo que, no seu caso, apesar de ter tido um pai rígido e alcoólatra, 
considerava sua infância feliz. Ela relatou ainda que foi “atropelada” 
pela morte precoce do pai ao entrar na adolescência. Convergimos 
com Cosson (2014) quando este afirma que “[...] o que distingue a 
experiência da leitura literária de outras leituras é o modo como o 
leitor processa o texto; é esse modo de ler que garante a experiência 
literária” (COSSON, 2014, p. 54).

Andrea ainda ressaltou para o grupo que muitas vezes se “pe-
gava” pensando no fato de que os meninos (estudantes) não possuíam 
infâncias felizes (referindo-se às duras realidades e privações sociais 
e econômicas que eles enfrentam), configurando-se, talvez, um fator 
que os empurra para o mundo do crime. Consequentemente, uma das 
maiores razões deles estarem naquele espaço. Ela continuou a refle-
xão perfazendo o seguinte caminho: “Me pergunto ‘que infância é essa 
desses meninos?’” [...] “O povo fala que a gente dá aula pra bandido de 
menor, defende o crime, defende os ‘bichos’ (modo pejorativo de falar 
de criminoso), mas eu não posso fechar os olhos para essa infância 
roubada dos meninos aqui, alguns nem a instituição escola conhece-
ram antes de chegar aqui”. Todo o grupo acenou positivamente, em 
uma posição convergente com sua fala.

CONCLUSÕES

Durante esta Conversação, reiterou-se, em quase todas as falas 
das professoras, a necessidade de construção de valores que devem 
ser ensinados aos jovens, como se a sua função de ensinar conteúdos 
da escolarização formal, por si só, não bastasse naquela realidade. 
Segundo o relato das professoras, a necessidade atual de consolidação 
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dos valores nos jovens dentro das salas de aula emergia a partir da 
ausência desse movimento na infância, na maioria dos casos.

Diante das reflexões apresentadas ao longo do artigo, conclu-
ímos com uma provocação: poderia a Literatura ser uma aliada neste 
processo? Recordamos de um trecho de Candido (2000), quando de-
fende a Literatura como possível aliada na construção desses valores. 
O autor afirma que a Literatura tem sido um “[...] instrumento podero-
so de instrução e educação”. Ademais, as professoras compartilharam 
nas Conversações sobre a necessidade de também ensinar os jovens 
a lidar com a vida e fazê-los acreditar na possibilidade de superar as 
dificuldades, apesar das adversidades e da situação de privação de 
liberdade que estavam vivenciando com a medida socioeducativa.

Atentamos para a urgência de se potencializar (ou impulsionar) 
mais e mais espaços formativos e de leituras literárias – na perspectiva 
das Conversações – nos quais os professores possam construir diferen-
tes reflexões sobre o contexto contemporâneo em que estão inseridos, 
percebendo possibilidades de convergir educação e práticas educati-
vas humanizadoras e emancipatórias. A luta se torna mais esperançosa 
apesar de tudo, diz-nos Candido (2000, p. 172): “[...] quem acredita 
em direitos humanos procura transformar a possibilidade teórica em 
realidade, empenhando-a em fazer coincidir uma com a outra”.
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PROJETO DE ASSESSORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 
AOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS 

PELO PROINFÂNCIA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA1

Ana Carla Pimenta de Oliveira Carneiro

RESUMO
Relatar a experiência vivenciada durante as atividades do Projeto de 
Assessoramento e Acompanhamento Técnico Pedagógico aos municípios 
contemplados pelo Proinfância – Bahia MEC/Ufba, no período de 2012 a 
2014, em 52 municípios baianos e analisar as condições do trabalho docente 
nestas unidades após o encerramento do Projeto, principalmente quanto às 
formações. Estudo descritivo, tipo relato de experiência. As formações foram 
desenvolvidas com professores, coordenadores e gestores pedagógicos da 
Educação Infantil em dois polos municipais. Percebeu-se a necessidade da 
continuidade das formações e assessoramento pedagógico, haja vista a 
grande necessidade de um trabalho mais consistente em relação à atuação 
docente e ao currículo para a Educação Infantil. Tal atividade contribuiu para 

1  Relato de Experiência apresentado ao curso de Especialização em Desenvolvimen-
to Infantil pela Universidade do Vale do São Francisco/Univasf, como requisito para 
obtenção do Título de Especialista em Desenvolvimento Infantil.
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antevermos temas necessários a formação docente, seja ela inicial ou conti-
nuada, que vem, gradativamente, sendo reconhecidos no campo acadêmico 
e nas redes educacionais, bem como a grande relevância sobre as crianças, 
consideradas sujeitos sociais e históricos marcadas por contradições sociais, 
com direito à educação, saúde, assistência, bens e serviços. Este relato traz 
como referencial teórico Aranha (2006), Ariès (1981 e 2006), Brasil (2006 e 
2009), Esteban (2005), Furlanetto (2008), Oliveira (2011) e Platão (2003), 
para refletirmos a respeito da constituição histórica da Educação Infantil. 
Destacamos ainda os autores Brasil (2011), Flores e Mello (2012), Oliveira 
(2011), Pacífico (2010) e Rua (1998) e que trazem conceitos a respeito do 
trabalho docente na Educação Infantil. Para refletir sobre a criação de um 
espaço para crianças, o Proinfância, destacamos os autores Bahia (2012).
Palavras-chave: Educação Infantil. Proinfância. Formação Docente.

INTRODUÇÃO

Este relato de experiência se deu a partir de uma experiência 
profissional em coordenação, consultoria e formação do Projeto de 
Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos Municípios Con-
templados pelo Proinfância – Bahia MEC/Ufba, no período de 2012 a 
2014, sendo a atuação em dois polos, no assessoramento pedagógico 
de 52 municípios.

O Programa Proinfância foi instituído pela Resolução nº 6, de 
24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) do Ministério da Educação. Seu principal objetivo 
é prestar assistência financeira, em caráter suplementar, ao Distrito 
Federal e aos municípios que efetuaram o Termo de Adesão ao Plano 
de Metas e Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano 
de Ações Articuladas (PAR). Os recursos destinam-se à construção e 
aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas 
públicas da Educação Infantil.
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Ao Programa Proinfância, vinculava-se o Projeto de Assessora-
mento e Acompanhamento Pedagógico aos municípios contemplados 
pelo Proinfância no estado da Bahia, Proinfância Bahia MEC/Ufba, 
o mesmo teve como objetivo principal assessorar e acompanhar 
pedagogicamente os municípios baianos que aderiram ao Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE). Esse projeto resulta da 
Cooperação Técnica firmada, em 24 de setembro de 2012, entre o Mi-
nistério da Educação (MEC) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba), 
tendo a Faculdade de Educação (Faced) como unidade executora.

O Projeto Proinfância Bahia MEC/Ufba nasceu da afirmação de 
que não basta apenas um espaço físico de qualidade e a garantia de 
matrícula da criança na instituição de Educação Infantil, é preciso que 
este espaço seja um ambiente no qual as relações, as trocas e a produ-
ção de conhecimento favoreçam o desenvolvimento integral da crian-
ça e a construção da sua identidade e autonomia (BAHIA, 2012). Para 
tanto, é necessário que os municípios tenham a condição pedagógica, 
financeira, administrativa e política assegurada para a organização e/
ou fortalecimento de seu sistema de ensino, para a formação, valori-
zação dos profissionais da educação, bem como para a construção de 
uma Educação Infantil de qualidade.

O Projeto de Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico 
aos municípios contemplados pelo Proinfância permitiu uma aproxi-
mação à realidade da oferta municipal de atendimento à faixa etária 
de até cinco anos e onze meses, bem como às demandas municipais 
referentes à formação de professores. Contudo, entende que, ainda 
que de extrema relevância e necessidade, não é suficiente que o Go-
verno Federal apoie financeiramente aos municípios para a construção 
de obras. No contexto atual, de consolidação do ordenamento legal 
da área, é indispensável garantir assessoramento técnico-pedagógico 
aos municípios que aderem ao Programa, com vista a que os mesmos 
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efetivem o disposto nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (Dcnei) tanto nos processos de gestão destas novas 
unidades, quanto nos processos cotidianos de educação coletiva.

Os dados do Projeto permitiram antever temas necessários à 
formação docente, seja ela inicial ou continuada que vem gradativa-
mente sendo reconhecidos no campo acadêmico e nas redes educa-
cionais. Destacou-se, dentre alguns temas trabalhados nos encontros 
formativos, a necessidade de um trabalho mais consistente em relação 
à atuação docente, concepção atual sobre o tempo infância e ao currí-
culo para a Educação Infantil.

Desta forma, aquilo que ora se constitui em uma investigação 
científica, se deu enquanto formadora do projeto, em que nos depa-
ramos com uma intensificação e precarização do trabalho docente, 
devido a algumas tensões existentes pelos vínculos empregatícios, a 
existência de contratos de trabalho precários, as conflitantes visões 
de Educação Infantil existentes nos órgãos públicos, das relações 
entre professores e auxiliares, pela pouca participação dos docentes 
nas ações de gestão e planejamento e da formação ainda ineficiente. 
Partindo de tais percepções, considera-se ser de grande relevância 
este relato e esta importância situa-se na possibilidade de contribuir 
com as discussões sobre as condições do trabalho docente no âmbito 
da Educação Infantil, após a ausência do assessoramento pedagógico, 
bem como os impactos e desafios do mesmo.

CONCEPÇÃO SOBRE A INFÂNCIA

No intuito de refletir sobre a concepção atual do termo infân-
cia, observa-se a necessidade de recorrer à história. Considerando o 
ser humano ser histórico cujas práxis e modos de pensar mudam com 
o tempo, encontramos na fala de Aranha (2006, p. 19) a importância 
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do passado para entendermos o presente: “[...] o passado não está 
morto, porque nele se fundam as raízes do presente”.

Desde a época antiga já havia uma preocupação com a educação 
da criança. Platão (2003), em seus estudos, abordou sobre a infância 
sadia e a primeira infância como fase essencial para a educação moral, 
voltando-se mais aos estudos médicos, em reconhecimento da impor-
tância do fator fisiológico e do caráter para a formação do futuro adulto.

Na cultura grega as crianças da primeira infância, no decurso 
dos sete primeiros anos de vida, estavam por inteiras a cargo da 
família, o primeiro grupo social responsável pela socialização de um 
sujeito e principal mediador dos fatores físicos, psicológicos e culturais 
de uma criança. As mesmas eram submetidas à autoridade do pai, que 
em suas decisões poderia até abandoná-las.

Na concepção romana, a família também era o centro da edu-
cação e dava-se relevância à formação do caráter moral dos sujeitos. 
A criança só era vista como indivíduo quando alcançava a fase adulta 
(FURLANETTO, 2008).

A concepção da infância como “inoperante, incapaz por ser a 
criança um ser que nada pode realizar, daí a necessidade de ser guiada 
pelo adulto” (FURLANETTO, 2008, p. 206) perdurou pela Idade Mé-
dia, com a educação cristã, em que os princípios de educação foram 
fundamentados na religião, teologia, firmados na fé e realizados nos 
mosteiros e catedrais. Foi também nesse período que apareceu “o 
pensamento do pecado herdado”, que influenciou na visão da criança, 
que era vista ao mesmo tempo como um “ser malvado e inferior” e 
“ingênua e inocente” (FURLANETTO, 2008).

A esse respeito temos os estudos de Ariès (2006), que pesqui-
sou sobre a história social da criança e da família. O autor destaca que,

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia 
a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que 
essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de 
habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para 
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a infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana do sé-
culo XI nos dá uma ideia impressionante da deformação 
que o artista impunha então aos corpos das crianças, 
num sentido que nos parece muito distante de nosso 
sentimento e de nossa visão (ARIÈS, 2006, p. 17). 

Os estudos de Ariès (2006, p. 18) mostraram que a pintura, em 
raríssimos casos em que a criança era exposta, apresentava musculatu-
ra do adulto. No século XIII, mesmo já se tendo alterado essa maneira 
de se retratar a criança, essa matriz ainda permanecia. Destacamos 
que, “No mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, 
não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e 
sim homem de tamanho reduzido”.

Na Idade Média, por volta do século XIII, surgiram algumas 
características específicas atribuídas à infância, quando antecedeu 
o então sentimento moderno que no século XVII ganharia força. Por 
conseguinte, conforme Ariès (2006) surgiram três modelos de infância: 
o primeiro modelo de criança era em forma de querubim, simbolizado 
sob a aparência de um garoto jovem, o segundo era representado pelo 
Menino Jesus e a Virgem Maria e o terceiro pela criança nua. Porém, 
em relação ao Menino Jesus, isso raramente acontecia e só ocorreu no 
final da Idade Média. As crianças não mais eram limitadas ao Menino 
Jesus e passaram a ser vistas como santas.

Nos períodos Moderno e Contemporâneo, temos a Renascença 
e com ela o pensamento humanista, momento em que se obtêm uma 
nova concepção de homem e concomitantemente de criança/infância, 
predominando, assim, o ser que deve ser adestrado, regulado, ensi-
nando-se as normas para um bom comportamento, de modelo único 
e universalizado.

Mesmo de forma mecanizada, agora a criança já é capaz de 
aprender, não sendo mais considerada um ser imóvel, e a Modernida-
de traz um novo patamar da função social da educação “[...] e a família 
se torna um núcleo de afetos animada por um “sentimento da infân-
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cia”, que resulta do reconhecimento e da valorização que as crianças 
passaram a ter no meio em que viviam” (FURLANETTO, 2008, p. 208).

De acordo com Furlanetto (2008, p. 208), essa mudança “nos 
sentimentos e nas relações frente à infância, entre os séculos XVI e 
XVII, retira a criança do anonimato e inicia um período de conquista 
para a infância”. Conforme Ariès (1981, p. 194-195), “[...] o extraordi-
nário desenvolvimento da escola no século XVII foi uma consequência 
dessa preocupação nova dos pais com a educação das crianças”.

Nos dias de hoje, temos as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, Resolução nº 5, que, no art. 4º, define a 
criança como “Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009).

Pacífico (2010, p. 62), considerando esses estudos já desenvol-
vidos, também fez o destaque de que, “Atualmente, a criança é vista 
enquanto sujeito de direitos e produtora de conhecimento, incorpora 
e produz cultura ao mesmo tempo [...]”.

Outros autores também fazem essa observação em publica-
ções. Segundo Esteban (2005), nesta nova perspectiva, a criança é vista 
como um ser em construção que se desenvolve a partir da interação 
social e deixa de ser vista apenas como um adulto em potencial. Assim, 
a criança vai aprendendo a cada dia com as interações sociais e se 
habilitando para adquirir mais e mais competências.

No documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil, produzido em 2006, as crianças já eram considera-
das cidadãos de direitos; indivíduos únicos, singulares; seres sociais 
e históricos; seres competentes, produtores de cultura; indivíduos 
humanos; parte da natureza animal, vegetal e mineral (BRASIL, 2006). 
É para o sujeito criança do presente que precisamos de escolas de 
Educação Infantil.
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Segundo Oliveira (2011, p. 139), “desde cedo as crianças se 
envolvem em interações que podem ser entendidas como trocas de 
mensagens. Antes de poderem construir uma lógica narrativa, elas 
constroem uma lógica na ação, por meio de estratégias não verbais”. 
Desta forma, as crianças são capazes de utilizar dessas experiências para 
poderem compreender um contexto e esclarecer suas construções.

Tendo como base a nova concepção de criança, o profissional 
para atuar com este público precisa conhecer as teorias sobre de-
senvolvimento infantil, saber como cada criança constrói, age, reage 
e modifica sua forma de falar, pensar e sentir. Porém, o educador 
que trabalha na Educação Infantil também precisa conhecer o uso, a 
importância e o potencial de aprendizagem existente em cada ação e 
atividade realizada na instituição infantil (OLIVEIRA, 2011).

E, por meio desta pesquisa, foi possível compreendermos o 
enorme papel que as instituições de Educação Infantil exercem no 
desenvolvimento psíquico, intelectual e motor das crianças peque-
nas, pondo em evidência a importância dos investimentos na infraes-
trutura das escolas e levando em conta esse ser capaz de vivenciar e 
produzir cultura.

A criança interage com o meio em que vive e esse meio deve 
oferecer as ferramentas necessárias para o desenvolvimento pleno e 
integral dela, com o objetivo primordial de formar cidadãos autôno-
mos. É de extrema importância que esses espaços sejam bem planeja-
dos, com o mínimo possível de riscos à integridade física e mental das 
crianças, bem como formações e assessoramento técnico pedagógico.

Nesta perspectiva, é sabido que não basta haver ambientes 
ricos em possibilidades de desenvolvimento, instrução e manuseio 
correto dos materiais e espaços, como também formação específica 
aos docentes das unidades de modo que possam ampliar as habili-
dades e competências necessárias das crianças, para que possam ser 
inseridas com sucesso na sociedade.
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MÉTODO

O Projeto de Assessoramento Pedagógico aos municípios que 
aderiram ao Proinfância – Bahia MEC/Ufba incluiu gestores municipais 
de educação, equipe técnica das secretarias de educação, representan-
tes de equipes diretivas de unidades de Educação Infantil, bem como 
docentes atuando com crianças de até cinco anos e onze meses nas 
escolas das redes públicas educacionais de alguns municípios baianos. 
Estes foram organizados em 10 polos.

Os coordenadores de polo faziam formações pedagógicas foca-
das nos referenciais teóricos e metodológicos que o Projeto privilegiou. 
As temáticas das formações visaram preparar todos os profissionais da 
Educação Infantil, oportunizando espaço para o diálogo com docentes 
formadores, a seleção de materiais e o planejamento coletivo. Desta 
forma, o Projeto fomentou diferentes níveis formativos, desde a Uni-
versidade, até as escolas dos diferentes municípios.

É importante considerar que a base teórica para esta Rede 
Formativa foi as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 
(BRASIL, 2010), colaborando para isso a formação coletiva da equipe, 
como objetivo de ampliar as discussões em relação às Dcnei, bem 
como estabelecer uma “atitude formativa” com os municípios asses-
sorados, visão que permeou o Projeto do início ao fim em todos os 
seus âmbitos.

Nesta perspectiva, consideramos que as Diretrizes apresentam, 
atualmente, no contexto brasileiro, conceitos fundamentais e norte-
adores para o trabalho com as crianças pequenas, e que são fruto de 
pesquisas e de um intenso processo de discussão e produção coletiva.

O delineamento metodológico do Projeto direcionou para que 
o mesmo se organizasse a partir da escolha de quatro eixos temáticos: 
práticas pedagógicas com crianças; avaliação na/da Educação Infantil 
e articulação com o Ensino Fundamental; leitura e interpretação de 
mundo expressa nas diferentes linguagens; espaços, tempos e ma-
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teriais. Estas temáticas permanecem articuladas quando pensadas a 
partir do cotidiano da escola de Educação Infantil, e considera-se que 
a coluna vertebral que direciona estas práticas é o projeto político 
pedagógico de cada escola. No âmbito deste Projeto, esta divisão 
foi apenas didática, visando melhor organizar o tema-chave de cada 
encontro formativo.

Neste sentido, os encontros formativos e os municípios parti-
cipantes tiveram como meta a revisão e/ou construção da Proposta 
Político Pedagógica (PPP), da escola do Proinfância ou da rede de ensi-
no como um todo. Para isso, cada município foi direcionado a escolher 
uma das temáticas para desenvolverem um Plano de Ação.

A elaboração deste Plano de Ação foi orientada pelas assesso-
ras do Projeto, a partir de materiais e instrumentos próprios, incluindo 
dinâmica coletiva, na qual os municípios puderam construir esse plano 
em conjunto, a partir da identificação de temas e focos comuns. Este 
Plano deveria prever um tema central a ser trabalhado ao longo do 
ano, em movimentos próprios de cada rede municipal, envolvendo a 
equipe do Proinfância e toda a rede municipal de Educação Infantil.

A Assessoria Técnico Pedagógica apoiou os municípios na 
construção de um Plano de Ação que pudesse orientar as ações neces-
sárias para a elaboração, revisão e/ou implementação das PPPs, em 
consonância com as ações formativas voltadas ao estudo das Dcnei 
(2009). Este Plano, no âmbito do Projeto, se consolidou como um com-
promisso dos representantes municipais indicados para participação 
nos encontros coletivos, exigindo ações por parte dos gestores para 
a qualificação do cotidiano das instituições e da oferta de Educação 
Infantil no município.

Pode-se afirmar que o objetivo desse Projeto não foi acom-
panhar as obras do Proinfância no estado da Bahia, no entanto, as 
informações sobre a construção das unidades foram importantes para 
a nossa atuação junto aos municípios baianos, pois esse Programa 
caracteriza-se como uma das ações da política pública para a expansão 
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das matrículas da Educação Infantil no Brasil e na Bahia. Além disso, é 
importante mencionar que esse Projeto não foi dirigido somente aos 
municípios com obras concluídas, mas para todos os municípios baia-
nos que aderiram ao Proinfância, independente da situação das obras.

Assim, diante da sua abrangência, considera-se que o Projeto de 
Assessoramento Pedagógico aos Municípios que aderiram ao Proinfân-
cia – Bahia MEC/Ufba, implementado em parceria com o Movimento 
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib) e o Fórum Baiano de 
Educação Infantil (Fbei), foi uma ação político-pedagógica estratégica 
para o conhecimento da realidade da Educação Infantil, para orienta-
ção/acompanhamento dos municípios na formulação e execução das 
Políticas Públicas municipais, bem como para a contribuição com a 
qualificação dos profissionais da educação responsáveis pelo trabalho 
pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipa-
mentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), 
criado pelo governo federal e instituído pela Resolução n° 6, de 24 de 
abril de 2007, que estabelece as orientações e diretrizes para execução 
e assistência financeira suplementar ao Proinfância, frisa a melhoria no 
campo da infraestrutura educacional, tendo como principal objetivo 
a prestação de assistência técnica e financeira para municípios e o 
Distrito Federal com o intuito de construir creches e equipá-las, asse-
gurando, assim, o acesso de crianças a creches e à Educação Infantil 
da rede pública. De acordo com Flores e Mello (2012, p. 1), “trata-se 
de uma política pública cujo objetivo é ampliar a oferta de vagas na 
primeira etapa da Educação Básica, a partir do repasse de recursos 
federais destinados à construção de prédios para o funcionamento de 
estabelecimentos de Educação Infantil”.
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As escolas construídas obedecem aos ambientes que o progra-
ma tem como imprescindíveis, como: sanitários, fraldários, salas de 
aula, sala multiuso, recreio coberto, parque, refeitório e outros mais, 
em que possam ser desenvolvidas atividades recreativas, pedagógicas, 
esportivas e de alimentação, além dos espaços para o administrativo 
e de serviço.

O programa não só constrói escolas, mas também distribui re-
cursos para as escolas de Educação Infantil na reta final de construção, 
oferecendo-lhes itens padronizados e adequados para o seu andamen-
to. Conforme o site do Portal do FNDE, mais de 2.500 cidades rece-
beram ajuda do FNDE para a aquisição de mobílias e equipamentos, 
como, por exemplo, geladeiras, fogões, bebedouros, mesas, cadeiras 
e berços.

Os pré-requisitos para a solicitação dos recursos do Proinfân-
cia incluem o cadastramento do projeto, via Simec, no módulo Plano 
de Ações Articuladas (PAR), nos períodos pré-estabelecidos. Para que 
ocorra o cadastramento das prefeituras, o município deverá ter: disponi-
bilidade de terreno em localização; condições de acesso e características 
geotécnicas e topográficas adequadas para a implantação das unidades, 
segundo as exigências dos projetos padronizados, oferecidos pelo FNDE 
(tipos b e c); compromisso com a gestão, funcionamento e manutenção 
das unidades; déficit comprovado de vagas na Educação Infantil.

A partir dessas considerações acima e das visitas feitas em mu-
nicípios baianos contemplados com o projeto de assessoramento, que 
incluiu gestores municipais de educação, coordenadores e professores, 
a proposta da continuidade de formação continuada parece em muito 
incentivar o acesso à cultura, a refletir sobre a prática substanciada 
pelas contribuições teóricas da Educação Infantil, mas apesar de tudo, 
ainda há questionamentos sobre o que e como fazer no cotidiano do 
trabalho, haja vista a desmobilização do Projeto de Assessoramento.

Tratando-se de currículo e proposta pedagógica da Educação 
Infantil, os modelos feitos sem muita análise ou aqueles trazidos do 
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Ensino Fundamental, não possibilitam a autoria do professor ou da 
criança, e, diante disso, ainda há um grande caminho a percorrer para 
a construção dessa prática. Apesar de termos um acervo de estudos 
e documentos que versam sobre a Educação Infantil, há que se levar 
em conta que o caminho da aprendizagem é processual e envolve 
mudanças de concepções sobre infância, sobre educação de crianças 
pequenas e sobre seu próprio papel como educador.

O direito à educação escolar é fruto de demandas constantes da 
sociedade, que podem gerar as políticas públicas para atendê-las. Os 
governos, de modo político e articulando os apoios necessários, bus-
cam satisfazer a essas demandas postas pelos diversos atores sociais, 
de acordo com o interesse dos diferentes grupos, incluindo aquelas 
que os agentes do sistema político formularem (RUA, 1998, p. 3).

Desse modo, nota-se que não se trata apenas do atendimento. 
Há que se considerar a qualidade que, entretanto, não está relacio-
nada apenas às propostas pedagógicas, mas também a outros fatores 
igualmente importantes, como um espaço físico adequado e adapta-
do, materiais pedagógicos estimulantes e uma formação sólida dos 
profissionais que trabalham com essa faixa etária.

O relato apresentado nos permitiu constatar impactos do 
Programa Proinfância, como: ampliação do investimento financeiro 
e do Projeto de Assessoramento Pedagógico, como: parceria com a 
comunidade escolar, melhoria na formação dos profissionais e for-
mação continuada e, também, na estruturação de Proposta Político 
Pedagógica de acordo com as Dcnei.

Desta forma, o Proinfância, em algumas localidades, é a opor-
tunidade de início de novas práticas, políticas e pedagógicas, extre-
mamente importantes às concepções vigentes, ou seja, a construção 
de creches e pré-escolas, a partir das características e identidades 
institucionais, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, bem 
como o Assessoramento Pedagógico, seja uma questão crucial para a 
política de Educação Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de Assessoramento Pedagógico realizado pela Ufba 
nos permitiu uma aproximação à realidade da oferta municipal de 
atendimento à faixa etária de até cinco anos e onze meses, bem como 
às demandas municipais referentes à formação de professores.

Destacamos que a obra física das unidades do Proinfância, sem 
dúvida, tornou-se espaços de referência nas cidades e trouxeram a 
público o tema “Educação Infantil”. A área física destinada as novas es-
colas, o tamanho da planta, a infraestrutura do entorno, são elementos 
que impactam visualmente nas cidades e transfiguram as relações das 
escolas com as comunidades onde as mesmas estão inseridas.

As novas escolas estão realizando impacto sobre a demanda 
por vagas, especialmente nos municípios pequenos, nos quais uma ou 
duas unidades permitem o atendimento pleno da demanda reprimida. 
Já no caso das redes maiores, em cidades de grandes aglomerados 
urbanos, são necessárias muitas unidades para o alcance das metas de 
oferta do Plano Nacional de Educação – PNE.

Contudo, entendemos que, ainda que de extrema relevância e 
necessidade, não é suficiente que o Governo Federal apoie financeira-
mente aos municípios para a construção de obras. No contexto atual, 
de consolidação do ordenamento legal da área, é indispensável garan-
tir Assessoramento Técnico Pedagógico aos municípios que aderem ao 
Programa, com vista a que os mesmos efetivem o disposto nas atuais 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Dcnei) tanto 
nos processos de gestão destas novas unidades, quanto nos processos 
cotidianos de educação coletiva.

Os dados do Projeto permitiram antever temas necessários à 
formação docente, seja ela inicial ou continuada que vem gradativa-
mente sendo reconhecidos no campo acadêmico e nas redes educa-
cionais, bem como a grande relevância sobre as crianças, consideradas 
sujeitos sociais e históricos marcadas por contradições sociais, com 
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direito à educação, saúde, assistência, bens e serviços. Destacou-se, 
dentre todos os temas trabalhados nos encontros formativos, a neces-
sidade de um trabalho mais consistente em relação à atuação docente, 
ou seja, não basta haver ambientes ricos em possibilidades de desen-
volvimento, mas há o uso, instrução e manuseio correto desses mate-
riais e espaços, que garantam uma ação pedagógica intencionalmente 
planejada voltada às crianças, sujeitos de direitos e cidadãs, desde o 
seu nascimento.
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CONTRIBUIÇÕES AOS SABERES EM 
INCLUSÃO ESCOLAR DOS PROFISSIONAIS 

QUE ATUAM NOS NAPNES

Ricardo Allan de Carvalho Rodrigues
Maria Cristina Caminha de Castilhos França

RESUMO
Este artigo analisou o que são considerados saberes em inclusão escolar da 
educação especial na EPT, conhecimentos, formais e informais, compartilha-
dos em espaços formais e não formais de educação. Foram realizadas entre-
vistas com profissionais de salas inclusivas e do Napne do Instituto Federal de 
Brasília – IFB, campus Brasília. A pesquisa utilizou a metodologia de estudo de 
caso, de caráter qualitativo, exploratório, contemplando: a revisão bibliográ-
fica, a observação participante, a entrevista semiestruturada e o questionário 
on-line, segundo a análise de conteúdos de Bardin. Eles demostraram que 
os saberes em inclusão escolar comtemplam conhecimentos científicos e 
informais, advindos do estudo, da prática, da interação com a comunidade e 
as redes de apoio. Entre suas conclusões, a pesquisa mostra que tais saberes 
não promovem a efetivação da inclusão escolar, se, ao lado destes, também 
não seja incorporada na formação e na disseminação a habilidade da atitude 
e da empatia, aqui designadas, “atitude empática”.
Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica. Educação Especial. 
Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

O discurso da incompletude de uma formação adequada cons-
titui-se como um dos principais argumentos para a construção de bar-
reiras atitudinais por alguns profissionais de educação, em oposição à 
promoção de ações inclusivas direcionadas aos estudantes, público da 
educação especial, matriculados nas escolas regulares, dentre estas, 
nos Institutos Federais de Educação Científica e Tecnológicas (IFs).

Segundo Azcárraga (2013), alguns professores não se sentem 
preparados para assumir esta tarefa, já que não contam desde a sua 
formação inicial com alguns dos saberes científicos ou informais, 
validados para o trabalho em ambientes educativos inclusivos. Para a 
autora, como consequência, é evidente a limitação da disposição de 
alguns desses profissionais para acolher os estudantes com necessida-
des específicas.

[...] en la formación aparece naturalizada la concepci-
ón de la educación común como la educación de “los 
comunes” o sea que el hecho de haberse formado para 
ser maestros de escuela primaria genera en estos una 
eximición de ocuparse de los “otros niños” y en la misma 
lógica, se construye una ilusión de que con la presencia 
de un “especialista” será posible el trabajo de la inclusi-
ón (CASAL, 2018, p. 150-151).1

Logo, uma análise crítica contra esse discurso aponta, entre 
outros argumentos, para o entendimento de que o conhecimento para 
a inclusão escolar não é constituído somente pela formação científica, 
mas também a partir das relações dos múltiplos conhecimentos que 

1  Na formação aparece naturalizada a concepção de educação comum como 
a educação “dos comuns”, ou seja, que o feito de haver-se formado para serem 
maestros de escola primaria gera em estes uma excusa de se ocupar de “outras 
crianças” e, na mesma lógica, é construída uma ilusão de que com a presença de um 
especialista será possível o trabalho de inclusão (tradução livre do autor).
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são adquiridos pelos aspectos sócio-históricos de cada profissional. 
Além disso, contempla o conhecimento de que o atendimento edu-
cacional inclusivo não é algo individual, mas construído a partir da 
interação com atores internos (profissionais de educação, estudantes, 
comunidade escolar etc.) e externos (ONG, setor público etc.) que atu-
am na inclusão escolar, entre outros, que conformam a rede de apoio 
à inclusão, dentre outros.

Kassar (apud ZANELA, 2014), enfatiza que a partir dos anos de 
2000, principalmente entre 2003 e 2010, há uma política denominada 
“educação inclusiva”. Entre outras diretrizes, essa política priorizou a 
oferta do atendimento educacional especializado (AEE) na própria esco-
la regular onde os estudantes da educação especial estão matriculados.

Como reflexo da implementação dessa política na EPT, pode-
mos observar, por meio do Censo Escolar Inep de 2019 (BRASIL, 2019), 
a existência de 2.109 matrículas de estudantes da educação especial, 
em 528 unidades da Educação Básica na Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica.

De modo a prestar o apoio técnico pedagógico a esse novo per-
fil de alunato nos institutos que compõem a rede federal de educação 
profissional e tecnológica, esta política de educação, somada às legis-
lações vigentes, estimularam a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação na implementação do 
programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 
Necessidades Educacionais Especiais – TecNep.

Esta ação apoiou a criação do Núcleo de Atendimento às Ne-
cessidade Específicas – Napne nos institutos federais, local destinado 
às práticas do Atendimento Educacional Especializado (AEE), tendo, 
entre outras propostas, o desenvolvimento de intervenções pedagó-
gicas que auxiliassem também a efetivação da inclusão do público da 
educação especial na rede dos institutos federais.

Por outro lado, a presença desse alunato nos IFs representou 
um alerta quanto ao fato da necessidade de que os seus profissionais 
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tivessem alguma referência pedagógica destinada ao atendimento in-
clusivo desse público. Por isso, também chama a atenção os dados do 
Censo Escolar Inep de 2019 (BRASIL, 2019), que assinalou a existência 
de 15.126 docentes que atuavam na Educação Básica na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Destes, apenas 181 
(1,97%) declararam no Censo que são docentes com curso de formação 
continuada (com no mínimo 80 horas) voltado à educação especial.

Consequentemente, uma parcela desse professorado terá que 
obter algum saber em inclusão escolar por outros meios e espaços 
de formação (ONG, outros espaços de educação, companheiros de 
trabalho, o próprio aluno atendido etc.), para o desenvolvimento de 
suas práticas. Para este grupo de profissionais engajados, podemos 
dizer que a diversidade das características e das necessidades de 
cada estudante da educação especial constitui-se em um dos grandes 
desafios para a sua atuação. Isso porque é praticamente impossível ad-
quirir conhecimentos formais e informais, validados em seu uso, que 
abarquem as mais diversas características e necessidades demandadas 
de um público tão diverso como o da educação especial, num único 
momento. Por exemplo, o grupo – que compõe a deficiência visual, a 
auditiva e o autismo – possui diferentes graus, o que vai exigir diferen-
tes formas de abordagem.

Para isso, é importante também destacar que a construção 
desses saberes em inclusão escolar dependerá do estabelecimento 
de uma rede de saberes, interna ou externa, que favoreça o contato 
e a troca de experiência entre todos os envolvidos nos processos 
educativos de inclusão. Schaffner (apud BENDINELLI, 2012) define que 
uma rede de apoio se sustenta no trabalho de diversos profissionais, 
educadores e outros especialistas, formando diferentes equipes de 
apoio, cada uma com uma função. Estas visam ao debate constante 
para a resolução de problemas na inclusão escolar do estudante frente 
às suas necessidades escolares demandadas em questão.
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Diante de tais questões, não por vezes os profissionais que 
atuam para a inclusão se perguntam: quais os saberes em inclusão es-
colar, considerados minimamente essenciais, devem constituir o perfil 
do agente inclusivo no desempenho das suas práticas? Neste sentido, 
este artigo procurar refletir sobre alguns dos saberes em inclusão es-
colar, destacados como minimamente necessários, para fundamentar 
a atuação dos profissionais inclusivos que atuam no Napne do IFB 
Campus Brasília.

Na concepção aqui defendida, compreende-se que tais saberes 
devem abranger tanto os saberes elaborados pela pesquisa científica 
quanto valorizar e difundir os considerados saberes informais, conhe-
cimento estes validados no seu uso, oriundos de espaços formais e não 
formais de educação. Ao discutir esse encontro de saberes em inclusão 
escolar, espera-se compreender a relação de complementaridade e 
coesão entre o conhecimento advindo do estudo científico com o da 
vivência profissional e da visão de mundo desses profissionais, visan-
do compartilhar essas experiências, como um dos norteadores para 
futuras formações internas das equipes que atuam nos Napne e dos 
demais profissionais inclusivos dos IFs.

MÉTODO E PARTICIPANTES

O Campus Brasília do IFB foi escolhido em razão de ser o maior 
entre os campi deste instituto e também devido ao privilegio da sua 
localização e acesso pelos estudantes com deficiência. A principal de-
manda atendida nas práticas de AEE do núcleo era oriunda do grupo 
de estudantes com deficiência auditiva (14), embora houvesse outros 
grupos de pessoas com deficiência atendidos: cegos (2), autismo (3), 
deficiência intelectual (2), entre outros, além de estudantes (9) com 
altas habilidades/superdotação.
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Este estudo contou com a participação dos seguintes segui-
mentos de profissionais que atuam para a inclusão no IFB: a) uma 
coordenadora geral do Napne; b) dois professores de sala inclusiva; 
c) dois intérpretes de Libras; d) dois estagiários/monitores; e) dois 
estudantes cegos atendidos pelo núcleo, que atuam também como 
consultores das ações do Napne na área de deficiência visual.

MATERIAL E PROCEDIMENTO

A pesquisa orientou-se pela metodologia de estudo de caso, 
de caráter qualitativo, exploratório, sob diferentes formas: a revisão 
bibliográfica, a observação participante, a entrevista semiestrutu-
rada e aplicação de questionário. Para a coleta dos dados, optou-se 
inicialmente pela observação participante, seguida de entrevista 
semiestruturada para, posteriormente, aplicar o questionário, com-
posto de questões abertas e fechadas. Esse material foi transcrito e 
decodificado por meio das categorias de análise subtraídas da teoria 
que fundamenta esse estudo e de categorias êmicas, expressas pelos 
participantes dessa pesquisa.

A fim de melhor identificação das respostas dos participantes, 
os mesmos foram descritos da seguinte forma:

	 Coordenadora do Napne (doutora em geografia)

	 Interlocutor 1 – Professor que atua em salas inclusivas (bacharel em 
comunicação e contabilidade)

	 Interlocutor 2 – Professora que atua em salas inclusivas (bacharel em 
contabilidade)

	 Interlocutor 1 – Intérprete de Libras (técnica em Libras)

	 Interlocutor 0 – Intérprete de Libras (pedagoga)

	 Interlocutor 1 – Monitor (estagiário de curso de Graduação)
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	 Interlocutor 1 – Estudante Cego, atendido e monitor no Napne (cursos de 
Pós-Graduação em gestão pública).

	 Interlocutor 2 – Estudante Cega, atendida e monitora no Napne (cursos de 
Pós-Graduação em gestão pública).

Quadro 1 – Caracterização dos participantes entrevistados.
Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa.

O instrumento de pesquisa estruturado, aplicado aos profissio-
nais do Napne, foi organizado em três enfoques: 1) caracterizar o perfil 
inicial dos profissionais que atuam no Napne; 2) verificar as redes de 
apoio existentes no IFB para a oferta de formação continuada; 3) iden-
tificar as barreiras enfrentadas para a efetivação da inclusão e reflexão 
sobre os saberes inclusivos necessários para as práticas pedagógicas 
do AEE no Napne do IFB.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto à formação inicial e continuada, o estudo averiguou 
as características dos profissionais que atuam no Napne. Ao serem 
questionados se houve alguma exigência de conhecimento sobre a 
educação inclusiva para exercício no Napne, com a exceção do corpo 
técnico de Libras, todos foram unânimes em dizer que não houve ne-
nhuma exigência de formação na área da educação especial, inclusive 
para coordenação do núcleo. Tal fato pode ser verificado na própria 
normativa do núcleo do IFB.

Art. 5° – O Napne será composto por no mínimo três 
(03) servidores do IFB, dentre eles, um coordenador (a), 
um (a) secretário (a) e por uma equipe multidisciplinar 
voluntária, com representação de todos os segmentos 
do Campus, subordinado diretamente à Diretoria de En-
sino, Pesquisa e de Extensão (BRASIL, 2013, grifo nosso).
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Tal perfil para atuação do Napne contrasta com o estabelecido 
pelas diretrizes do MEC para o AEE na Educação Básica. O Ministério 
da Educação, por meio da Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, 
Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência (DPEE/Semesp), traçou, 
entre outras diretrizes, o perfil mínimo do professor que deve atuar no 
Atendimento Educacional Especializado, por meio da Resolução nº 4, 
de 2 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009).

Como reflete Moura (2007), a consolidação do futuro da expan-
são da implementação de uma educação politécnica ou tecnológica 
de caráter universal está intimamente ligada à necessidade de que 
sejam constituídos os quadros de profissionais e que esses sejam 
adequadamente formados. Se isso não ocorrer, segundo o autor, serão 
reproduzidos os erros do passado. A paráfrase dessa frase aplica-se 
genuinamente à educação de pessoas do público da educação espe-
cial, se acrescentamos à expressão “educação politécnica de caráter 
universal” a palavra “inclusiva”.

Sobre as redes de apoio à formação continuada, a pesquisa 
identificou que o trabalho de identificação e captação do estudante 
público da educação especial no IF acontece por meio do registro da 
matrícula ou pelo encaminhamento do professor de sala de aula inclu-
siva, que recorre ao Napne, para que este promova uma avaliação do 
estudante. Neste cenário, destaca-se a rede de apoio ao IFB, por meio 
da parceria com a Associação de Centro de Treinamento de Educação 
Física Especial (Cetefe).

Os professores são orientados através do laudo, encami-
nhado pelo Cetefe, que faz um trabalho multidisciplinar. 
Esse laudo é mais completo, pois eles têm profissionais 
na área de educação, saúde. Esse laudo tem várias reco-
mendações para os docentes. Esse é um convênio que 
o IFB que fez com esse centro. E lá que faz esse laudo, 
pois aqui não temos essa equipe. Embora a gente faça 
um diagnóstico aqui, outra maneira é a gente esperar 
a chegada do laudo do Cetefe, que é mais completo 
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em termos de recomendação metodológica, de acessi-
bilidade metodológica para o docente. Depois a gente 
encaminha por e-mail para o coordenador pedagógico, 
com cópia para os professores ou a gente sensibiliza, 
através das reuniões de colegial, a gente sensibiliza cada 
caso. Obviamente, a gente vai tratar em colegiados mais 
complexos, como os conselhos de classe (Interlocutor 1, 
Coordenadora do Napne).

Neste sentido, o laudo emitido pela instituição parceria consti-
tui-se numa importante possível ferramenta de conhecimento, discus-
são e futuros treinamentos da equipe do Napne e de todos os atores 
envolvidos no processo de inclusão (professores de sala, monitores 
etc.), como, a partir do relato, parece ser realizado no IFB. O contato 
reiterado com estas informações e as reflexões das práticas realizadas a 
partir delas, pouco a pouco, são incorporadas aos saberes em inclusão 
escolar dos atores que as vivenciam e de certa forma contribuem para 
autonomia desses profissionais para realizar novas ações, bem como 
repassar os conhecimentos inclusivos aprendidos em contextos iguais 
ou semelhantes ao que já foram utilizados.

Ademais, ficou evidente na pesquisa que, por causa dessa 
lacuna da formação dos professores em salas inclusivas, sem a devida 
participação do Napne para isso, professores com o perfil atitudinal 
responderam também que outra fonte de saber inclusivo para o 
desenvolvimento das suas práticas é realizada por meio de cursos e 
literatura especializada, de forma autônoma.

Atualmente, essa fonte de saber tem sido mais textos, 
livros, artigos acadêmicos. Acho mais por conta da 
especialização. A minha fonte foi um curso formal, uma 
especialização. Acho que isso é o principal para mim. 
Fiquei até na dúvida, mas pensei... gente eu estou im-
plementando um projeto dentro do Napne, eu já tenho 
que aprender mesmo, tenho que aprender para orientar 
os estudantes que estão dentro desse projeto. Não 
dá para ficar assim, tem que dizer: – vamos lá, vamos 
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tentar. Como foi oferecido um curso a distância pelo IF, 
eu resolvi lá tentar (Interlocutor 1, Professor que atua 
em salas inclusivas).

Sendo assim, a primeira rede de apoio que deveria existir é aquela 
dentro do próprio IFB, tendo como protagonista os seus profissionais e 
gestores. Estes deveriam ser os principais articuladores institucionais, 
não apenas restrito à capacitação da sua equipe e atendimento ao alu-
no incluso, mas de capacitação e acompanhamento também no auxílio 
na elaboração das atividades pedagógicas específicas dos professores 
de sala inclusiva e demais setores institucionais. A constituição dessa 
rede articulada é um desafio que, apesar dos esforços dos profissionais 
que atuam no Campus Brasília, ainda necessita avançar e consolidar 
nas suas estruturas e ações.

Em referência aos saberes em inclusão escolar, a pesquisa 
investigou, entre outras questões, sobre o que os profissionais que 
atuam no Napne julgam entender como saberes de inclusão escolar, 
minimamente necessários, para atuação nas práticas de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), visando à inclusão de pessoas públi-
co da educação especial no Instituto Federal de Brasília. Embora os 
participantes da pesquisa tenham destacados pontualmente alguns 
saberes científicos, como conhecimento de legislações sobre inclusão, 
características das deficiências, como saberes de inclusão escolar, 
unanimemente, todos os entrevistados deram, durante a entrevista, 
ênfase a estas duas competências: a atitude e a empatia.

No meu entendimento os saberes inclusivos são de 
uma perspectiva atitudinal e numa perspectiva de 
conteúdo, de entender as suas fases e características do 
desenvolvimento do aluno. Os saberes que aprendi nos 
cursos que fiz só pontuam os saberes atitudinais que eu 
procuro ter o tempo todo (Interlocutor 1, Professor que 
atua em salas inclusivas).
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Para Azcárraga (2013), “un elemento que emerge con relevan-
cia es la actitud del profesorado hacia la inclusión educativa, pues esta 
puede facilitar la implementación o puede constituirse en una barrera 
para el aprendizaje y la participación del alumnado”2.

Neste sentido, segundo Rivadeneira (2013, p. 57):

Las competencias actitudinales (saber ser / saber actuar) 
son características que poseen determinadas personas 
que hacen que su comportamento y desempeño sea 
especialmente satisfactorio en el entorno familiar, so-
cial, laboral, educativo, profesional y demás. Según Le 
Boterf (2001) el ser profesional conlleva saber actuar y 
reaccionar con pertinencia, saber combinar los recursos 
y movilizarlos en un contexto, saber transferir, saber 
aprender, así como saber comprometerse (RIVADENEI-
RA, 2013, p. 57).3

No entanto, complementar a essa ideia, enfatiza-se que ser 
possuidor de saberes sobre inclusão escolar, como a competência ati-
tudinal, por si, não são suficientes para promover a inclusão em todos 
os espaços da escola inclusiva, em especial, no desenvolvimento das 
práticas de Atendimento Educacional Especializado no Napne, se os 
seus profissionais não possuem a competência de se aproximar e criar 
um vínculo com o estudante, principalmente o da educação especial, 
transmitindo-lhe a sensação de afetividade, confiabilidade, dentre 
outros aspectos da empatia.

2  “Um elemento que emerge com relevância é a atitude do professorado para a 
inclusão educativa, pois esta pode facilitar a implementação ou pode se constituir 
numa barreira para a aprendizagem e a participação do alunado” (Tradução do autor).
3  “As competências atitudinais (saber ser/saber atuar) são características que 
possuem determinadas pessoas que fazem que o seu comportamento e desempenho 
sejam especialmente satisfatórios no entorno familiar, social, laboral, educativo, 
profissional e outros” (Tradução do autor).
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Se trata de una importante habilidad que nos permite 
saber cómo se sienten las otras personas o qué están pen-
sando, comprender las intenciones de los otros, predecir 
sus comportamientos, y entender sus emociones. En el 
campo de la educación es necesario comprender las ne-
cesidades del alumno para poder ofrecer una atendicón 
de calidad (GIORDANI apud SEGARRA, 2016, p. 175).4

Segundo Brolezzi (2014), o tema da empatia na relação profes-
sor/aluno foi proposto na década de 70 do século passado, principal-
mente pela corrente originada do trabalho do psicólogo Carl Rogers 
(1902-1987). A sua abordagem se reduzia, de certa forma, à questão 
do conhecimento do professor, dando ênfase à empatia do professor 
diante do aluno. Saber lidar e saber estar com o aluno pareciam ser os 
principais saberes necessários ao professor.

Vários artigos científicos consultados pela pesquisa sugerem 
que a empatia é um desdobramento de um comportamento atitudinal. 
Assim, este estudo passa agora a se referir à competência de identifica-
ção de como as barreiras afligem o outro (empatia) e ter a proatividade 
(atitude) na resolução dos obstáculos em que esse outro se depara pelo 
termo “atitude empática”. Isso por entender que o termo atitude empá-
tica reforça tanto o conceito de proatividade quanto o de identificação.

[...] tenemos una actitud empática, que significa ponerse 
en el punto de vista del otro. Según Rogers (1994:289) “Si 
puedo atender lo que él me dice, comprender como lo 
siente, apreciar el significado y sentir el matiz emocional 
que tiene para él, entonces estaré liberando poderosas 
fuerzas de cambio en la persona” (GONZÁLES, 2010, p. 
8, grifo nosso).5

4  “Trata-se de uma importante habilidade que nos permite saber como se sentem 
as outras pessoas ou o que estão pensando, compreender as intenções dos demais, 
predizer os seus comportamentos e entender as suas emoções. No campo da 
educação é necessário compreender as necessidades do aluno para poder lhe 
oferecer uma atenção de qualidade” (Tradução do autor).
5  “[...] temos uma atitude empática, que significa colocar-se em lugar do outro. 
Segundo Rogers (1994:289), ‘Se posso atender o que ele me diz, compreender como 
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Assim, reflete-se que a competência da atitude empática pos-
sibilita que o educador vá além de simples conceitos e práxis mecani-
cistas de atendimento e dever de papel cumprido. Ela auxilia a ouvir 
mais, de procurar entender mais, de tentar entender aquele lugar, 
daquele sujeito em todo o seu processo de desenvolvimento intelec-
tual, emocional, que as vezes encontra algumas barreiras por causa da 
deficiência. Por outro lado, ao incorporar tal competência, permite-se 
ao profissional inclusivo colocar-se no lugar do outro e, desde esta 
perspectiva, auxiliar na compreensão das barreiras enfrentadas e das 
suas possíveis soluções de maneira mais efetiva.

Eu sei que tem toda uma ciência de autores que falam 
sobre inclusão, mas, para mim, está muito relacionada 
aos valores, ter respeito. Eu vou respeitar a pessoa, 
independente de que a sociedade diga que ela tem 
limitação ou não, eu vou respeitá-la como pessoa. São 
coisas que trago comigo no caráter, na formação fami-
liar. Então, se eu tenho para mim o respeito, o valor da 
pessoa humana, qualquer situação que veja a pessoa 
está passando por situações discriminatórias, eu vou 
intervir nisso. Então para mim inclusão é muito do que 
eu sou, do que você é (Interlocutor 1, Professor que atua 
em salas inclusivas).

Mas por que os entrevistados deram prioridade para a com-
petência da atitude empática em lugar de destacarem saberes técni-
co-científicos da inclusão? A resposta pode ser inferida a partir dos 
relatos dos mesmos participantes, quando lhes foi indagado sobre 
quais as barreiras identificadas por eles no IFB, para que a inclusão 
se efetive como prática de todos os profissionais envolvidos com os 
alunos da educação especial.

aquilo que sente apreciar o significado e sentir a matriz emocional que tem para ele, 
então liberarei poderosas forças de mudanças na pessoa’” (Tradução livre do autor).



977COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

A principal barreira mesmo que eu acho é a atitude: eu 
não conheço, não sei como lidar, tenho medo de como 
eu vou fazer, nem sei como adaptar o material para 
aluno cego, nem sei falar Libras. A instituição é muito 
em cima de carga horária de aula, e não temos muito 
espaço na nossa carga horária destinada à formação 
continuada. Esses cursos não aparecem muito. E escuto 
de muitos professores falas do tipo “esse problema não 
é meu” e joga a sua responsabilidade para cima do Nap-
ne. Os professores entregam a responsabilidade para a 
monitoria. Já escutei de muitos colegas dizer “eles não 
vão conseguir desempenhar as competências que o 
mercado pede, então por que motivo vou ensinar para 
eles?” (Interlocutor 2, Intérprete de Libras, Pedagoga.

O relato descrito enfatiza que, embora existam leis que esta-
beleçam e garantam a promoção da inclusão nos sistemas educativos 
às pessoas que formam o público da educação especial, por meio de 
programas institucionais públicos para a acessibilidade física-pedagó-
gica e a formação de professores, a principal barreira encontrada por 
esse público é constituída pela barreira atitudinal.

Segundo Ribeiro (2017), existem resistências à inclusão, tanto 
no âmbito escolar, profissional, familiar, como em outros setores da 
sociedade. Conforme explica a autora, as principais resistências têm 
origem no preconceito, na falta de informação e na intolerância a 
modelos educacionais mais flexíveis, ou seja, nas barreiras de atitude 
geradas, nutridas e difundidas no meio social.

As barreiras atitudinais são construções históricas 
preconcebidas, estereotipadas e generalizadas, que ora 
subestimam, ora superestimam a capacidade da pessoa 
com deficiência, traduzindo-se na forma de discrimina-
ção, intencional ou não [...] tanto podem surgir na lin-
guagem, quanto nas ações e/ou omissões da sociedade 
diante da pessoa com deficiência (LIMA; TAVARES apud 
RIBEIRO, 2017, p. 3-4).



978COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O eixo norteador desta investigação foi refletir sobre quais 
seriam os saberes em inclusão escolar mais destacados para a atuação 
dos profissionais que exercem as atividades de atendimento educacio-
nal especializado nos Núcleos de Atendimento às Necessidades Espe-
cificas – Napnes, voltados à inclusão do público da educação especial 
na EPT.

Desse contexto, destaca-se uma das ideias às quais essa pes-
quisa se apoiou: os saberes em inclusão escolar de muitos profissionais 
que atuam no AEE advêm tanto de contextos formais (leitura, cursos, 
seminários etc.) quanto de contextos informais (interação monitor-mo-
nitor, monitor-estudante, professor-estudante, professor-comunidade 
etc.) de educação. Por isso, os conhecimentos dos profissionais que 
atuam para a inclusão pertencem a um processo contínuo de aprendi-
zagem, aplicação, reflexão e renovação. O agente desse processo é a 
rede de apoio, formada pela própria comunidade escolar do IF (alunos 
incluídos, monitores, professores etc.) e os agentes externos (ONG, 
outros Napnes, agentes da saúde, assistência social etc.).

Assim, por essa razão, a realização cada vez maior de cursos e 
momentos de trocas e divulgação de experiências inclusivas nos IFs, 
em espaços formais e não formais de educação, é uma ferramenta 
importante, pois, a difusão de saberes aprendidos e validados em seu 
uso na própria instituição, constitui-se num fator multiplicador desses 
próprios saberes aprendidos, beneficiando assim o trabalho inclusivo – 
e todos passam a ser agentes da inclusão, não apenas os profissionais 
do Napne.

Como observado, destacam-se, como principais saberes 
necessários para atuação inclusiva, as competências da atitude e 
empatia, neste artigo entendido como atitude empática, destacada, 
antes mesmos do que os conhecimentos científicos ou informais, para 
a promoção da inclusão escolar de estudantes da educação especial. 
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Ressalta-se, entretanto, que apenas ter tal competência por si só não 
garante a inclusão escolar, podendo acarretar em erros nesse proces-
so, se não houver nestas ações alguma base de conhecimento, saberes 
em inclusão escolar, teóricos ou não, validados no seu uso, advindos 
de contextos formais ou informais de educação.

No entanto, considera-se que a competência da atitude empá-
tica talvez se constitua na força motriz que leve à busca, o estudo e a 
aprendizagem dos saberes científicos e informais, advindos da vivência 
de todos os atores envolvidos no contexto da inclusão (pessoas do 
público da inclusão, família, professores, profissionais de inclusão 
etc.). Afinal, pelos relatos aqui analisados, alguns profissionais que 
atuam para a inclusão se omitem da tarefa de pesquisar ou mesmo 
perguntar, seja para colegas, seja para os profissionais do Napne, seja 
para o próprio aluno incluído, sobre como ele poderia desenvolver 
estratégias que atendessem as necessidades específicas requeridas 
para a inclusão de um determinado estudante.

Desse modo, espera-se que este estudo possa contribuir na 
reflexão e discussão sobre a necessidade de inserção das temáticas 
da competência da atitude empática como um dos eixos considerados 
como saberes em inclusão escolar, ao lado do conhecimento científico 
e dos advindos de contextos informais (mas validados no seu uso), no 
desenvolvimento da formação inicial e continuada dos profissionais 
que atuam em favor da inclusão.
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O DISCURSO DAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DOS PROFESSORES SOBRE A 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Veronica Cunha Barcellos

RESUMO 
Este artigo é um recorte da minha pesquisa de Mestrado que teve como 
objetivo investigar e compreender as representações sociais que orientam os 
entendimentos e ações avaliativas dos professores que atuam na Educação 
Básica. O aporte norteador da pesquisa foi a Teoria das Representações Sociais 
concebida por Serge Moscovici (2010). A pesquisa fundamentou-se também 
sobre os pressupostos epistemológicos, históricos e pedagógicos da avaliação 
da aprendizagem, construídos a partir das contribuições Luckesi (2006, 2011), 
Hoffmann, Perrenoud, entre outros. É um estudo de natureza qualitativa e 
apresentamos aqui análise dos dados que foram organizados e analisados à 
luz do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, desenvolvido por Lefèvre e Lefèvre 
(2005). De acordo com nossas análises evidenciou-se que a maioria dos profes-
sores tem uma concepção formativa de avaliação da aprendizagem, embora 
ainda existam resquícios da concepção em que mais se valorizam os resultados 
de provas e testes do que os processos avaliativos cotidianos. Por fim, essa 
pesquisa foi importante, pois acreditamos que a avaliação caminha numa 
perspectiva crítica e emancipatória alicerçada em novos elementos avaliativos, 
voltados para o ensino e aprendizagem dos alunos.
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Professores. Representações 
Sociais. Escola. Avaliação Educacional. Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

A avaliação se faz presente em todos os domínios da atividade 
humana: o julgamento, a comparação, ou seja, o avaliar, já faz parte 
do nosso cotidiano, e segundo Dalben (2005, p. 66) avaliamos também 
através das “reflexões informais que orientam as frequentes opções do 
dia a dia ou, formalmente, através da reflexão organizada e sistemática 
que define a tomada de decisões”. Por isso, a avaliação é um dos ele-
mentos centrais da organização dos sistemas educativos e se expressa 
com diferentes intencionalidades. E como coordenadora pedagógica, 
comecei a me apropriar dos campos pedagógicos escolares (sujeitos do 
processo de ensino e aprendizagem, currículo, planejamento e avaliação) 
e percebi que tais processos exercem um atravessamento em muitas 
questões escolares, mas principalmente na avaliação. E com a pressão 
das avaliações em larga escala, que tiveram início com a implementação 
do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) em meados dos anos 
90, de acordo com Horta Neto (2007, p. 5), com o objetivo de,

realizar um diagnóstico do sistema educacional bra-
sileiro e de alguns fatores que possam interferir no 
desempenho do estudante, fornecendo um indicativo 
sobre a qualidade do ensino ofertado. As informações 
produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação 
e o monitoramento das políticas educacionais em esfera 
municipal, estadual e federal, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino.

Foi a partir de tudo isso, que surgiu o meu interesse pela pes-
quisa das Representações Sociais que orientam as ações avaliativas 
dos professores, desse modo, tendo a avaliação da aprendizagem 
como tema que instiga a minha trajetória profissional, entendo que 
transitoriedades, deslizes e erros constituem minha prática docente. 
Enquanto pesquisadora, meu desafio é de tecer reflexões acerca da 
avaliação e sua dimensão no desenvolvimento da ação educativa.



984COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

DA AVALIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA À AVALIAÇÃO 
PROCESSUAL E CONTÍNUA

Diariamente os professores precisam tomar decisões sobre a 
organização das aulas e dos alunos: apresentar ou retomar um con-
teúdo, elaborar exercícios; definir critérios para correção das tarefas; 
deliberar sobre as estratégias metodológicas que utilizará, entre outros 
aspectos. Este conjunto de decisões integra o planejamento da prática 
pedagógica e a avaliação tem lugar fundamental não apenas como 
uma forma para expressar os resultados dos alunos, mas também 
como elemento de acompanhamento da aprendizagem.

Nesse sentido, entendemos que a avaliação está para além 
da racionalidade técnica, de aplicação dos instrumentos de produção 
de informações, de olhar apenas para o passado. Para Dias Sobrinho 
(2000, p. 193) avaliar é produzir sentidos “é prática social, portanto, 
intersubjetiva, relacional, aberta, polissêmica e carregada de valores, 
que põe em questão os significados dos fenômenos”.

Assim, pensamos na avaliação como um componente de reflexão 
que não se encerra, não conclui, não define, “não explica definitivamen-
te, não fecha as significações” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 197) de uma 
turma e de seus sujeitos, pois é um processo contínuo. Mas, o que os 
professores pensam sobre a avaliação? Quais os modos de conceber 
e praticar a avaliação que se materializam no cotidiano escolar? Que 
elementos estão presentes no discurso dos professores? Como se apre-
senta a teoria e a prática avaliativa dos professores? Que instrumentos 
de avaliação auxiliam no acompanhamento das aprendizagens?

O DSC1 nos traz alguns entendimentos, pois ele expressa o 
pensamento dos docentes sobre o processo avaliativo na escola, desde 
seu ingresso na Educação Básica:
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Discurso do Sujeito Coletivo 1:  
da avaliação classificatória à avaliação processual e contínua

Eu fui preparado para avaliar, para fazer provas, para dar uma nota ao aluno 
e torna-lo um número, pois foram as experiências que recebi ao longo da minha 
vida escolar. No entanto, nem sempre essas avaliações foram justas, pois tinham 
momentos que eu sabia, mas não era avaliado de maneira correta, ou seja, eu 
sabia e reprovava, e tinha momentos que eu não sabia tanto e aprovava, porque 
eram processos estanques. Mas mesmo assim, eu comecei minha jornada como 
professor avaliando meus alunos através de provas para atribuir notas. Enchia-
me de coisas para corrigir, eram pilhas e pilhas de provas, porque na verdade eu 
estava reproduzindo aquilo que fizeram comigo a vida inteira.

Eu sabia que tinha que considerar o contexto e a realidade dos alunos, mas 
me deixava levar pelas avaliações dos meus colegas de trabalho, e muitas vezes 
pela escola que estava trabalhando, portanto, eu acho que quem direciona muito 
a avaliação é a própria escola, representada por sua gestão, pois na maioria das 
escolas que trabalhei a equipe gestora, representada geralmente pela figura 
do supervisor pedagógico me orientava como era e como eu deveria realizar a 
avaliação. Por exemplo, teve uma gestora que disse: “aqui é nota, como é que 
teus alunos vão ficar com oito se não vem na maioria das aulas dos outros 
professores? ou “Como é que ele vai ficar com oito na tua disciplina se nas outras 
ficou com cinco”? Tem algo errado na tua avaliação”. Então a diretora questionava 
os educadores, “O que tu ta fazendo? Como foi a tua prova? Tu não fizeste 
prova?”. Porque a preocupação dela era exclusivamente com a nota e não com a 
aprendizagem. Então se fala muito em mudanças da avaliação, da prática, mas na 
verdade o que ainda está por traz dos sistemas escolares, continua sendo a nota, a 
aprovação, a classificação. Tu podes até tentar avaliar de forma diferenciada, mas 
a preocupação recai sempre no resultado final, em medir os alunos, classifica-
los em bom ou ruim, se aprovaram ou reprovaram. Assim, mesmo com todas as 
mudanças na educação e na avaliação, para mim, ainda é muito difícil desvincular 
a avaliação da prova, até para o aluno fica mais claro, quando tu dizes que vai 
fazer uma prova, pois ela já está perpetuada no processo avaliativo, as disciplinas 
mais objetivas, por exemplo, tem uma grande dificuldade de realizar um trabalho 
diferenciado, e acabam por realizar provas, não consigo pensar em outra forma 
de avaliar, por exemplo, a matemática, sem ser através de uma prova, até mesmo 
porque os pais questionam quando eu não faço prova.
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Portanto eu vejo a prova como efetivação de uma avaliação formal um 
documento visível e que sempre fez parte do processo avaliativo, que eu não 
consigo abrir mão. Mas hoje eu tenho consciência que a prova é um instrumento 
que faz parte do processo avaliativo, e que a avaliação não pode ser representada 
apenas através de números, pois ela não é o fim do processo de ensino e 
aprendizagem, ela vai ser um ponto de referência para que eu possa refletir sobre 
meu planejamento, meu trabalho enquanto professor, para que eu perceba o que 
deu errado e onde eu posso melhorar.

Então avaliação pra mim hoje não são apenas números ou resultados finais, 
ela me faz refletir sobre a realidade das turmas, ela me leva a conhecer meus 
alunos, para que eu tente fazer um processo avaliativo diversificado, voltado para 
realidade de cada turma, pois cada aluno tem um tempo e uma forma diferente 
de aprender, e isso tem me ajudado a acompanhar seus progressos.

Hoje eu já consigo perceber o que meus alunos compreenderam numa simples 
conversa, nas observações diárias da sala de aula, e levo em consideração outros 
critérios para avaliação final, como a participação deles em aula, o interesse, 
a frequência, o comportamento e disciplina. Assim ao final eu consigo ver se 
realmente eles aprenderam, se o processo foi justo com eles. Portanto considero 
minha avaliação processual e contínua, pois ela acompanha todo o trajeto do meu 
aluno, e diagnóstica, pois avalia tudo que foi realizado ao longo do trimestre, me 
permitindo alterar sempre o que for necessário para que os alunos aprendam e 
para que eu atinja meus objetivos.

Quadro 1 – Discurso do Sujeito Coletivo 1 (DSC1).
Fonte: Elaborado pelos autores.

O discurso dos professores expressa que a prova contínua sen-
do o instrumento mais utilizado:

para mim, ainda é muito difícil desvincular a avaliação da 
prova, até para o aluno fica mais claro, quando tu dizes 
que vai fazer uma prova, pois ela já está perpetuada no 
processo avaliativo, as disciplinas mais objetivas, por 
exemplo, têm uma grande dificuldade de realizar um tra-
balho diferenciado, e acabam por realizar provas (DSC1).

De acordo com Russel (2014) a prova é um procedimento sis-
temático formal usado para coletar informações sobre o desempenho 
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dos alunos ou outras habilidades, e geralmente, seu resultado é repre-
sentado por números ou conceitos, sendo também vinculada à visão 
classificatória da avaliação. Nesse sentido, Russel (2014, p. 19) coloca 
que “a mensuração é o processo de qualificar ou atribuir um número a 
um desempenho ou traço” e o exemplo mais comum de mensuração 
na sala de aula é a realização de uma prova, dar nota produz uma 
descrição numérica para o desempenho do aluno.

Para Dias Sobrinho (2000, p. 202) “essas verificações, constata-
ções e medidas são praticadas há alguns séculos e, ainda que cumpram 
bem os objetivos, não são suficientes para a compreensão de uma 
realidade tão complexa como a educação”.

O que evidencia, de certo modo, dualidades sobre os elemen-
tos pedagógicos da ação docente: a prova como representação social 
classificatória/ mediadora e a avaliação, como representação de um 
número/como construção do processo da aprendizagem. No extrato 
abaixo podemos observar essa visão dualista

Tu podes até tentar avaliar de forma diferenciada, mas a 
preocupação recai sempre no resultado final, em medir 
os alunos, classifica-los em bom ou ruim, se aprovaram 
ou reprovaram. Assim, mesmo com todas as mudanças 
na educação e na avaliação, para mim, ainda é muito 
difícil desvincular a avaliação da prova, até para o aluno 
fica mais claro, quando tu dizes que vai fazer uma prova, 
pois ela já está perpetuada no processo avaliativo, as 
disciplinas mais objetivas, por exemplo, tem uma grande 
dificuldade de realizar um trabalho diferenciado, e aca-
bam por realizar provas, não consigo pensar em outra 
forma de avaliar, por exemplo, a matemática, sem ser 
através de uma prova, até mesmo porque os pais ques-
tionam quando eu não faço prova (DSC1).

Para incluir a avaliação no processo de aprendizagem enten-
demos que é preciso compreender que ela não se restringe aos ele-
mentos finais. Utilizar-se da prova como instrumento não é negativo, 
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mas quando esta se vincula a uma concepção pedagógica técnica, 
como garantia de objetividade, tem-se a avaliação para verificação de 
desempenho de algumas aprendizagens.

Assim, concordamos com Mc Donald (2002) ao ressaltar que a 
forma como a avaliação vem sendo realizada denota que ainda care-
cemos de entendimento, tanto no que diz respeito à sua função, como 
à sua operacionalização, uma vez que o processo é usado, acentua-
damente, para fins classificatórios e realizado mediante instrumentos 
que privilegiam a memorização. Segundo Perrenoud (1999) a prova, 
por exemplo, é uma maneira honesta, mas simplória, pois permite a 
um aluno que não compreendeu, não trabalhou antes e pouco sabe, 
poder se tornar um bom aluno após uma prova.

Simplificar o processo avaliativo a atribuição de notas para se 
atingir um resultado final reduz a avaliação ao paradigma de regulação, 
pois as notas ou conceitos estão lá para expressar o resultado final e 
são elas que comandam o acesso ao grau seguinte, porque suposta-
mente garantem um nível suficiente de aquisição.

Segundo Perrenoud (1999, p. 68) “reduzir o efeito do sistema 
de avaliação à preparação para a prova” é algo que precisa ser ul-
trapassado e repensado pelos docentes que buscam uma avaliação 
formativa e acreditam em uma aprendizagem efetiva. Ainda nessa 
linha sobre o processo de avaliação, Hoffmann (1996) propõe avançar, 
repensar, modificar a lógica classificatória e excludente, indo de uma 
avaliação a serviço da classificação, seleção, seriação a uma avaliação a 
serviço da aprendizagem, da formação, da promoção da cidadania. De 
uma atitude de reprodução, de alienação, de cumprimento de normas 
à mobilização, à inquietação, à busca de sentido e significado para essa 
ação; de uma intenção prognóstica, somativa, de explicação e apresen-
tação de resultados à intenção de acompanhamento permanente, de 
mediação, de intervenção pedagógica para a melhoria da aprendiza-
gem; de uma visão unilateral (centrada no professor) e unidimensional 
(centrada nas medidas padronizadas e na fragmentação disciplinar) à 
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visão dialógica, de negociação entre os envolvidos e multirreferencial 
(objetivos, valores, interdisciplinar); de um privilégio à homogenei-
dade, à classificação, à competição ao respeito à individualidade, à 
confiança na capacidade de todos, à interação e à socialização.

No entanto esta orientação não elimina a aplicação das provas, 
pois é a intencionalidade que orienta o uso do instrumento que, se bem 
planejado e aplicado permite ao professor acompanhar o resultado da 
ação educativa e reorientar as aprendizagens. Entendemos a prova, 
também, como um meio de reflexão sobre a qualidade do trabalho 
pedagógico. Neste sentido, toda prova por mais que reúna procedi-
mentos essencialmente objetivos contém igualmente aspectos como 
a imprevisibilidade, as interações, as emoções e as complexidades e 
significados sociais. Como afirma o DSC1:

hoje eu tenho consciência que a prova é um instrumento 
que faz parte do processo avaliativo, e que a avaliação 
não pode ser representada apenas através de números, 
pois ela não é o fim do processo de ensino e aprendi-
zagem, ela vai ser um ponto de referência para que eu 
possa refletir sobre meu planejamento, meu trabalho 
enquanto professor, para que eu perceba o que deu 
errado e onde eu posso melhorar (DSC1). 

Como destaca Gil (1999) a realização das provas pode impul-
sionar o trabalho diário e expressar segurança ao próprio esforço, pois 
fornece informações ao professor e aos alunos sobre os conhecimen-
tos, sobre as dificuldades que se tem produzido e sobre os progressos 
realizados, contribuindo para criar expectativas positivas. Como afirma 
Dias Sobrinho (2000) não se trata, portanto, de negar as provas, é 
preciso refletir sobre elas, sobre seus resultados e assim mobilizem os 
sujeitos envolvidos para uma tomada de decisões e ações que contri-
buam no processo de ensino e aprendizagem.

Podemos verificar esta questão na passagem do DSC1 quando 
afirma que:
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Então avaliação pra mim hoje não são apenas números ou 
resultados finais, ela me faz refletir sobre a realidade das 
turmas, ela me leva a conhecer meus alunos, para que eu 
tente fazer um processo avaliativo diversificado, voltado 
para realidade de cada turma, pois cada aluno tem um 
tempo e uma forma diferente de aprender, e isso tem me 
ajudado a acompanhar seus progressos (DSC1). 

O processo avaliativo se dá em um contexto, onde os sujeitos 
envolvidos se relacionam se comunicam, “é uma ação entre os sujeitos 
autônomos” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 205). Podemos observar então, 
que avaliação não é mais compreendida apenas como um fim, um nú-
mero, uma classificação, mas também como diagnóstico da aprendiza-
gem, um processo contínuo da pratica pedagógica. Observa-se que os 
professores entrevistados buscam outras possibilidades de educação, 
de formação, de escola, pois esta não é um processo acabado, mas 
uma construção constante.

Como afirma Hoffman (2001), a escola passa a ser um espaço 
dinâmico, com significado e vida próprios. Nesta escola o professor 
não é mais apenas transmissor de conteúdos, mas um mediador no 
processo de ensino e de aprendizagem, capaz de questionar, refletir e 
mudar suas ações.

Assim, compreendemos que a avaliação serve de instrumento 
para o professor repensar sua prática, contribuindo para a mudança 
da sua ação e de suas concepções, a partir de um olhar interior que 
se reflete no exterior, na relação professor-aluno, na sua prática pe-
dagógica, no sentido dado por Cunha (1998, p. 82) como “a prática 
refletida”, concebida em unidade com a teoria, “a ação que subsidia o 
pensamento para a construção de novas ideias e diferentes interven-
ções da realidade”.

Desse modo, nas narrativas dos professores quando estes se 
posicionam acerca do que acreditam ou pensam sobre a avaliação, 
manifestam uma perspectiva de avaliação mais global, tendo por foco 
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os aspectos avaliativos qualitativos para a produção das aprendiza-
gens. A avaliação tem como objetivo fornecer informações acerca das 
ações de aprendizagem e, portanto, não pode ser realizada apenas ao 
final do processo, sob pena de perder seu propósito. Isso revela que a 
avaliação se inscreve também em campos de valores, de concepções e 
de expectativas pessoais e coletivas.

Como afirma Machado (2013, p. 9) “a avaliação é antes de tudo, 
um conceito, um conjunto de conceitos, uma construção conceitual, os 
avaliadores estão rodeados por várias camadas de conceitos”, existem 
os conceitos escondidos, os das representações das culturas, dos deba-
tes, tem também aqueles conceitos considerados pragmáticos, como 
os das representações operacionais e os conceitos específicos como os 
dos critérios e indicadores avaliativos, ambos usados em situações do 
plano teórico e metodológico. E como afirmam Guba e Lincoln (1989 
apud MACHADO, 2013) não há uma forma correta e única de definir 
avaliação, uma vez que as concepções de avaliação são “construções 
mentais” dos sujeitos envolvidos no processo.

Logo, ao relacionar os aspectos da relação teoria e prática 
da avaliação realizada na escola, percebe-se que ela guia o trabalho 
docente e que a maioria tem conhecimento sobre os diferentes tipos 
de avaliação, como a formativa e diagnóstica. No entanto, continuam 
reproduzindo os “exames escolares”. Para Luckesi (2011), os exames 
escolares e acadêmicos estão voltados para o passado, pois o profes-
sor espera e deseja que o aluno apenas reproduza aquilo que apren-
deu. Na prática do exame, não importa o que ainda possa ou precise 
aprender, e, sim que ele seja classificado com base na aprendizagem 
manifestada ao responder aos instrumentos de coleta de dados sobre 
o seu desenvolvimento aqui e agora (LUCKESI, 2011, p. 182).
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Esta concepção dos exames emerge com o surgimento da 
ordem escolar1 na modernidade, que institui o controle, de uma 
forma mais sutil, e que vai funcionar, segundo Machado (2013, p. 17) 
“como um conjunto de tecnologias de poder e como uma narrativa de 
legitimação da ordem social e política da própria modernidade”. Esta 
concepção submete a escola a uma verdadeira “arte das distribuições” 
(MACHADO, 2013, p. 18):

• Distribuição dos indivíduos no espaço: alunos enfi-
leirados, remetendo a questão do mesmo na lógica 
da ordem escolar por tarefas, idade, assuntos, insti-
tui-se também a questão do “quadriculamento e de 
serialização”, ou seja, é possível controlar individu-
almente cada um e o trabalho simultâneo de todos.

• Horário das atividades: o tempo é fracionado per-
mitindo assim o controle de cada instante e uma 
série de atividades subsequentes, para ganhar mais 
tempo e consequentemente mais trabalho.

• Organização do trabalho pedagógico: permite ensi-
nar vários alunos ao mesmo tempo, para fazer as 
atividades renderem tempo e, acima de tudo, para 
um controle mais eficaz da disciplina.

No entanto, a necessidade de controle disciplinar desta ordem 
escolar, não se limita apenas ao controle do espaço e do tempo, assim 
surgem instrumentos de poder e controle, através dos quais os sujeitos 
serão controlados:

A vigilância hierárquica e sanção normalizadora. Vigiar e 
punir tornar-se-ão, os meios para o bom adestramento 
dos corpos e das almas e encontrarão a sua combinação 
e concentração num procedimento específico: o exame. 
Na invenção do aluno e na construção da ordem escolar, 

1  A invenção cultural da ordem escolar se dá ao longo dos séculos XVII e XVIII, 
segundo a perspectiva de Foucault (1983), ocorre a partir de um método geral 
constituído por processos mínimos, minuciosos e detalhados, dando origem a 
microfísica do poder (MACHADO 2013, p. 17).
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compreender como se conjugam o “olhar hierárquico” 
com a “punição disciplinar” é compreender também 
como, nos subterrâneos da modernidade, a avaliação 
se inscreve, positivamente, num desejo de controle 
normalizante (MACHADO, 2013, p. 18).

A escola passa então a vigiar todos os comportamentos, onde 
todos vigiam e se vigiam. Neste dispositivo de controle, o procedimento 
do exame, que é visto como uma “obsessão da modernidade” assume 
a mediação dos instrumentos de vigilância e punição, definindo a fun-
ção e a lógica da avaliação no sistema escolar, onde tudo é controlado. 
Função do Exame explicada resumidamente na figura 2:

Figura 1 – O papel do Exame2 no dispositivo de controle do trabalho escolar. 
Fonte: Elaborada pelos autores com base em Machado (2013, p. 20).

2  Onde o exame assume a função de vigiar, “cabe ao professor vigiar o aluno o tempo 
todo; a função de medir, classificar e quantificar os comportamentos dos alunos, 
obrigando sua ordenação e seriação e por fim assume a função de sancionar, premiar 
ou castigar os sujeitos e seus comportamentos, tornando a escola ‘politicamente 
justa e socialmente correta’” (MACHADO, 2012, p. 20).
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A partir desse contexto e ao considerar a dicotomia entre as 
teorias e práticas presentes no dia a dia da escola, fez-se necessário 
compreender a visão de “examinar” presente nas ações do professor 
no seu ato de avaliar. Durante a entrevista alguns professores eviden-
ciaram que “examinar” ainda é um dos principais motivos de reprova-
ção sendo a prova, na maioria das vezes, o único instrumento confiável 
para realizar este “exame”.

É possível observar nas falas pautadas na avaliação como “exa-
mes”, que a docência diretiva e tradicional continua presente apesar 
dos diversos estudos sobre as diferentes formas de avaliar. Corrobo-
rando com essa afirmação o DSC1 nos mostra que “a preocupação dela 
era exclusivamente com a nota e não com a aprendizagem”. Então se 
fala muito em mudanças da avaliação, da prática, mas na verdade o 
que ainda está por traz dos sistemas escolares, continua sendo a nota, 
a aprovação, a classificação.

Para Luckesi (2006, p. 179), “é preciso estar atentos ao processo 
de correção e devolução dos instrumentos de avaliação da aprendiza-
gem escolar aos educandos”. Cabe ao professor considerar os erros de 
forma construtivista e devolver os instrumentos de avaliação de apren-
dizagem aos educandos, comentando-os, auxiliando-os na autocom-
preensão, no seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento.

Ainda está presente o entendimento de que não se pode ava-
liar sem que os estudantes recebam uma nota ou conceito pela sua 
produção. Chueiri (2008, p. 55) afirma que essa concepção de “medir 
para avaliar” esteve intimamente interligada ao processo educacional, 
visto que utilizamos os exames para medir o quão o aluno encontra-se 
capacitado ou não para novos conhecimentos ou se necessita de ou-
tras atividades para consolidar os conhecimentos.

Nesse sentido, Popham (1983, p. 34) esclarece que “o processo 
avaliativo inclui a medida, mas nela não se esgota”. Assim, a medida 
mostra o que o aluno possui de determinada habilidade, enquanto 
a avaliação informa a respeito do valor dessa habilidade: a medida 
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expõe dados quantitativos, enquanto a avaliação descreve os fenôme-
nos e os instrumentos, utilizando também dados qualitativos. Como 
diz Melchior (2002), o processo educativo é compreendido por uma 
complexidade de fatores que não podem ser subordinados à medida. 
Percebemos, no entanto, que em meio a esse discurso tradicional 
emerge um grupo de professores que busca uma renovação, por não 
concordar com o caráter classificatório, controlador e punitivo que a 
avaliação tem apresentado.

Portanto, apesar dos docentes conhecerem a avaliação do pro-
cesso, ainda direcionam seu trabalho considerando os conhecimentos 
historicamente construídos, sobre os quais conduz suas práticas ava-
liativas: “Eu sabia que tinha que considerar o contexto e a realidade 
dos alunos, mas me deixava levar pelas avaliações dos meus colegas de 
trabalho, e muitas vezes pela escola que estava trabalhando” (DSC1), 
seguindo uma metodologia, onde os conhecimentos prévios dos dis-
centes são desconsiderados, predominando suas próprias ideias.

Além disso, os conteúdos são transmitidos para os discentes 
sem uma contextualização e deverão ser “devolvidos” na hora da prova, 
ou seja, a ênfase maior das ações avaliativas dos docentes se relaciona 
aos conhecimentos cognitivos dos discentes, desconsiderando fatores 
socioemocionais e habilidades indispensáveis para o desenvolvimento 
da aprendizagem.

Desse modo, as diferentes concepções de avaliação conhecidas 
e enraizadas pelos docentes começam a contemplar progressivas 
transformações, advindas dos questionamentos, das necessidades de 
mudança, dos desafios da escola contemporânea, das políticas edu-
cacionais, entre outros aspectos, os quais demandam uma avaliação 
com enfoque formativo visando o acompanhamento e a regulação 
das aprendizagens e a produção de informações para os estudantes, 
professores, família e escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou investigar e compreender as representa-
ções sociais que orientam os entendimentos e ações avaliativas dos 
professores que atuam na Educação Básica. Buscamos entender quais 
as representações sociais sustentam os entendimentos dos profes-
sores sobre avaliação educacional e como elas se articulam com os 
demais processos do ensino. Esta escrita foi produzida entrelaçada nos 
atravessamentos e desassossegos que significamos e produzimos na 
prática escolar sobre a avaliação da aprendizagem.

Assim partimos para construção e análise dos DSC o que per-
mitiu a construção do campo semântico das representações sociais da 
avaliação a partir da construção do discurso da avaliação classificatória 
à avaliação processual e contínua onde buscamos aprofundar e validar 
os sentidos atribuídos pelos professores investigados à avaliação.

É sabido que modificar as estruturas e concepções dos do-
centes sobre o processo avaliativo demanda um processo longo de 
investimento em formação continuada com espaços para partilha e 
diálogo. De certo modo ainda não temos ações formativas integradas 
ao trabalho docente. Essa pesquisa demonstra que as representações 
consolidadas num cotidiano com pouco espaço para reflexão acabam 
por reificar concepções de base apenas empírica que sem subsídio 
teórico pouco elucidam novas possibilidades para as ações docentes.

Para Freire (1996), formar uma consciência crítica e indagadora 
no profissional da educação é algo que pode alterar a realidade social. 
Acreditamos que as incoerências e os pontos discordantes da prática 
docente sofrem uma grande influência dos valores e hábitos presentes 
no cotidiano escolar. Ao debater sobre os discursos e as práticas pe-
dagógicas sob a ótica da teoria das RS corroboramos que o ambiente 
escolar enquanto grupo social constrói suas próprias representações e, 
em função delas, as impomos aos alunos, na crença de que sabemos o 
que é melhor para eles (MOSCOVICI, 2010). Assim, a partir do discurso 
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podemos compreender as representações sociais da prática docente 
identificando pontos conflitantes no que se refere aos discursos sobre 
os problemas educacionais.

Assim, na análise foi possível compreender que as RS dos do-
centes ainda apresentam resquícios de uma avaliação fragmentada, 
destituída de significado, classificatória e seletiva, assim retomamos 
aqui uma questão já destacada anteriormente: Por que, apesar de 
tantas pesquisas na área da avaliação educacional, pouco mudou no 
“chão da escola”?

Tais discussões apontaram principalmente para o uso da prova 
como principal instrumento da avaliação escolar, como expresso no 
DSC1. Todavia, há de se considerar que o sentido mais mediador da 
avaliação também foi evocado quando na narrativa os professores 
evidenciam também uma a utilização da prova combinada a outros 
instrumentos, visando o auxílio da aprendizagem do (DSC1).

Desse modo, constatamos que parece existir uma mudança, 
ainda que lenta, de uma visão da avaliação centrada em si mesma para 
outra que acontece, continuamente, ao longo do processo de ensino 
e de aprendizagem. Na série de representações sociais levantadas 
nos discursos identificamos um sistema de valores que aponta para 
o próprio desconforto docente diante da sua prática. E quando foram 
questionados sobre as possibilidades de mudança, ao tecerem a ex-
plicação do pensamento, foi consensual a necessidade de mudança, 
porém, ao mesmo tempo suas representações estão muito vinculadas 
ao meio em que vive a prática do ponto de vista do produto, ou seja, 
apenas do fazer (MOSCOVICI, 2010).

Na pesquisa, a memória afetiva expressa nos substratos 
discursivos dos participantes em relação aos processos avaliativos 
vivenciados são permeadas por ambiguidades de sentidos, revelando 
tendências ora conservadoras e ora mais progressistas. Essa diver-
gência de sentidos pode ser justificada, porque apesar dos cursos de 
licenciaturas apresentarem um discurso mais progressista da apren-



998COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

dizagem, as representações de avaliação, tal como no ensino básico, 
ainda expressam uma visão fragmentada, destituída de significado, 
classificatória e seletiva como elementos inerentes à prática avaliativa.

No que tange às representações sociais do discurso em relação 
aos elementos pedagógicos envolvidos foram apontadas questões 
voltadas para gestão democrática, práticas pedagógicas significativas, 
avaliação processual, respeito à individualidade do aluno e a reflexão 
crítica da prática dos profissionais da educação.

Nossas análises permitiram demonstrar que, de algum modo, 
a avaliação reforça o caráter disciplinar da escola (controle, notas, 
provas, autoridade, disciplina, regras, normas etc.). Para além das 
representações da avaliação, esta pesquisa revela que a escola ainda 
é concebida em nossa sociedade como uma instituição voltada à con-
formação dos indivíduos em que as relações sociais ainda são guiadas 
pela competitividade, arbitrariedade, meritocracia e subordinação.

Há, portanto, um reforço da face institucional da escola e de 
sua função social, cuja organização administrativa caracteriza-se por 
aspectos referentes à hierarquização, à centralização de poder e à 
reprodução de normas (LIMA, 2003; SILVA JR.; FERRETTI, 2004). Isso 
reforça a tese de Moscovici (2010) de que as representações sociais, 
no caso dessa pesquisa dos professores, estão vinculadas ao meio, ou 
seja, são historicamente relacionadas própria representação sobre o 
papel da escola.

Dessa maneira nossas análises indicam que as representações 
sobre avaliação abrem importantes possibilidades de estudos da rea-
lidade educacional contemporânea. A assertiva teórica das RS sobre 
interdependência entre o conhecimento científico e o conhecimento 
de senso comum nos possibilitou a compreensão de um pensamento 
social ainda confuso sobre avaliação da aprendizagem, que tem sua 
origem nas vivências sociais segmentadas.

Ao mesmo tempo o discurso apresenta a possibilidade para 
que a escola abra espaço para utilização de novos instrumentos avalia-
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tivos como a autoavaliação perante os instrumentos clássicos (provas, 
trabalhos, testes), sempre com base em suas próprias experiências e 
objetivos educacionais. Tais representações ao reforçar algumas con-
cepções também ampliam os conhecimentos, fornecendo novas infor-
mações, conceitos e expressões sobre questões que são emergentes e 
necessitam de atenção, como por exemplo, a vontade de modificar as 
práticas programadas e acríticas.

Para isto, é importante que as escolas deem visibilidade a suas 
próprias experiências e problematizem os efeitos de suas práticas 
tendo como referência as opiniões, os anseios e as necessidades de 
toda a comunidade escolar e não apenas nas projeções numéricas, 
classificatórias e de seriação.

Por fim, corroboramos ainda na crença de que a formação em 
avaliação deve ocorrer no chão da escola e que o professor aprende 
sobre seu ofício refletindo sobre ele, compreendendo-o, teorizando-o, 
tendo em vista a melhoria do processo ensino aprendizagem.

REFERÊNCIAS

CHUEIRI, M. S. F. Concepções sobre a Avaliação Escolar. Estudos em Avaliação Edu-
cacional, v. 19, n. 39, jan./abr. 2008.

CUNHA, M. I da. O professor universitário: na transição de paradigmas. Araraquara: 
JM, 1998.

DALBEN, Â. I. L. de Freitas. Avaliação escolar. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, 
v. 11, n. 64, jul./ago. 2005.

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação da Educação Superior. Petrópolis: Vozes, 2000. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 



1000COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

HOFFMANN, J. M. L. A avaliação enquanto construção do conhecimento. Porto 
Alegre: Educação e Realidade, 2001.

HOFFMANN, J. M. L. Avaliação Mito & Desafio: uma perspectiva construtivista. 4. ed. 
Porto Alegre: Educação e Realidade, 1996.

HORTA NETO, J. L. Um olhar retrospectivo sobre a avaliação externa no Brasil: das 
primeiras medições em educação até o Saeb de 2005. Revista Iberoamericana de 
Educación, n. 42-45, abr. 2007.

LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A. M. C. Pesquisa de Representação Social: um enfoque quali-
quantitativo. Brasília, DF: Liberlivro, 2005.

LIMA, M. G. S. B. O desenvolvimento profissional dos/as professores/as pelas his-
tórias de vida: revisitando percursos de formação inicial e continuada. 2003. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011.

MACHADO, A. E. Avaliar é ser sujeito ou sujeitar-se: elementos para genealogia da 
educação. 2. ed. Portugal: Pedago, 2012.

MACHADO, C. Impactos da Avaliação Externa nas Políticas de Gestão Educativa. 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Madrid, v. 
11, n. 1, p. 40-55, jan./mar. 2013.

MC DONALD, B. C. Problemas na avaliação da aprendizagem escolar. Revista Educa-
ção em Debate, ano 21, v. 1, n. 39, 2002.

MELCHIOR, M. C. Avaliação na concepção dos professores. In: MELCHIOR, M. C. 
Avaliação Pedagógica: função e necessidade. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. 
p. 29-55. 

MELCHIOR, M. C. Avaliação na concepção dos professores. In: MELCHIOR, M. C. 
Avaliação Pedagógica: função e necessidade. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2002. 
p. 29-55.

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2010.

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas 
lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

POPHAM, W. J. Avaliação educacional. Porto Alegre: Globo, 1983.

RUSSELL, M. K.; AIRASIAN, P. W. Avaliação em sala de aula: conceitos e aplicações. 7. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 



CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO 
CONTINUADA NA PERCEPÇÃO DOS 
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RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa acerca da percepção dos 
professores em relação as contribuições que a formação continuada em 
serviço pode proporcionar na sua prática pedagógica. A problemática que se 
pretende responder é: Os estudos de formação continuada deve ser parte 
integrante de sua vida profissional apenas para o cumprimento da carga 
horária ou tem provocado mudanças significativas na prática pedagógica do 
professor? De que forma os processos de formação continuada em serviço 
estão contribuindo para que os professores transformem suas práticas, de 
modo a valorizar mais os próprios saberes e as possibilidades de reflexão 
e aprendizagem, que o meio lhes proporciona? O objetivo dessa pesquisa 
é investigar as contribuições dos estudos oriundos da formação continuada 
em serviço na prática pedagógica dos professores de uma escola da rede 
municipal e estadual da cidade de Barreiras-BA. Para dar conta do propósito 
desta investigação a metodologia de pesquisa adotada será a pesquisa biblio-
gráfica em autores como Gatti (2009), Guedes (2020), Nóvoa (2002), Tardif 
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(2002), dentre outros, bem como de uma pesquisa de campo a ser realizada 
com os gestores, coordenadores e professores das escolas. Por último serão 
realizados os encontros para realização da formação continuada em serviço.
Palavras-chave: Formação Continuada. Prática Pedagógica. Ensino. Aprendi-
zagem.

INTRODUÇÃO

Nosso interesse pela formação de professores emergiu das ob-
servações e acompanhamentos dos professores como coordenadora 
pedagógica nas escolas em que trabalhamos ao longo dos anos, bem 
como da vontade de atender as solicitações dos mesmos em relação as 
dificuldades enfrentadas na sua prática pedagógica.

Os professores encontram muitas dificuldades na sua prática 
pedagógica. Assim, acredita-se que a formação continuada, possa au-
xiliar o professor em todo o processo de aprendizagem do educando. 
Percebe-se assim, que através da formação continuada, o professor 
poderá melhorar sua prática pedagógica, ampliar seu conhecimento 
profissional, despertar a consciência para o seu papel social dentro e 
fora da sala de aula, o que pode gerar transformações que vão im-
pactar positivamente no contexto escolar. Dessa forma, a formação 
continuada é apontada como um dos principais fatores que pode 
propiciar a melhoria, a mudança e a transformação do ensino, quer 
seja em instituições públicas ou privadas.

Diante do exposto, para o professor melhorar sua atuação, as-
sim como qualquer profissional, precisa de constante atualização para 
obter bons resultados no trabalho, ou seja, requer que o docente seja 
um eterno aprendiz. Esse conhecimento, segundo Tardif (2002), são 
oriundos dos vários tipos saberes que o professor adquire durante sua 
formação docente. Nesse sentido, esta pesquisa tem como problemá-
tica investigar e responder à seguinte questão:
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Os estudos de formação continuada deve ser parte integrante 
de sua vida profissional apenas para o cumprimento da carga horária 
ou tem provocado mudanças significativas na prática pedagógica do 
professor?

De que forma os processos de formação continuada em serviço 
estão contribuindo para que os professores transformem suas práticas, 
de modo a valorizar mais os próprios saberes e as possibilidades de 
reflexão e aprendizagem, que o meio lhes proporciona?

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa é investigar as 
contribuições dos estudos oriundos da formação continuada em servi-
ço na prática pedagógica dos professores da rede municipal e estadual 
da cidade de Barreiras-BA.

Este estudo se faz necessário pelo fato de que acreditamos 
que os professores podem melhorar sua prática pedagógica através da 
formação continuada em serviço, visto que a maioria dos professores 
ministram aulas de disciplinas específicas e encontram dificuldades na 
transmissão dos objetos de conhecimento para os alunos, seja decor-
rentes de uma formação inicial deficitária ou pela falta da formação 
continuada aliada a uma prática pedagógica reflexiva com seus pares 
frente da sua atuação em sala de aula.

Os objetivos específicos dessa pesquisa são: Identificar como 
se dá a formação continuada de professores em uma escola da rede 
municipal e estadual da cidade de Barreiras-BA. Analisar, na percepção 
dos professores, as contribuições da formação continuada em serviço 
para a melhoria da sua prática pedagógica; apontar a relação teoria 
e prática que a formação continuada em serviço provoca na prática 
pedagógica, na visão dos professores da rede estadual e municipal da 
cidade de Barreiras-BA. A relevância dessa pesquisa para a escola e 
para os profissionais da educação no contexto social atual, é de suma 
importância para melhoria da qualidade da educação. Esta concepção 
é pensada a partir de uma ótica que considera a formação, como 
um dos eixos capazes de promover o desenvolvimento profissional e 
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consequentemente promover mudanças nos sistemas de educativos, 
nos métodos de ensino e na concepção dos professores. Do mesmo 
modo, existe também a relevância pessoal, pela importância que a 
compreensão que essa análise dos processos de formação contínua 
assumiria no desempenho de minhas atribuições, pois, ao transformar 
a pesquisa num elemento que possibilitaria uma compreensão mais 
aprofundada e fundamentada do processo de formação continuada 
em serviço que vivencio, proporcionaria reforçar a importância de meu 
papel em relação como “formadora” na escola em que trabalho como 
coordenadora pedagógica.

Nessa perspectiva, é importante a formação continuada em 
serviço, tendo como lócus o ambiente escolar visto que investir na 
qualificação dos professores pode proporcionar vários benefícios para 
a sua prática pedagógica como a uma maneira de melhorar a quali-
dade dos conteúdos ministrados em sala de aula; é uma estratégia 
efetiva para motivar os professores de uma escola; o professor saberá 
distinguir qual conteúdo é mais adequado para a realidade de seus 
alunos e um conteúdo mais adequado é o engajamento dos estudan-
tes. Professores competentes, motivados e conhecedores das atuais e 
melhores práticas de ensino são capazes de aproximar seus alunos da 
proposta pedagógica.

REVISÃO DE LITERATURA

Como comenta Gatti e Nunes (2009), a preocupação com a for-
mação de professores passou a ser alvo de discussão no início do século 
XVII, mas somente após 1960 é que se encontra a legislação orientadora 
com relação à estrutura curricular dos cursos de formação de professores 
e que nesse contexto as Leis nº 4.024/61, 5.540/68, 5.692/71 e 7.044/82 
estabeleceram normatizações em nível federal e estadual.
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Dessa forma, é relevante destacar que a formação continuada 
de professores é uma preocupação antiga, mas os debates começa-
ram a surgir com as transformações pelas quais estavam passando o 
sistema educacional brasileiro, a partir da sua participação nas duas 
Conferências Mundiais de Educação para Todos realizadas em 1990 e 
1993, onde foram viabilizadas uma série de ações voltadas para a va-
lorização dos professores e da formação continuada, que se iniciaram 
com a elaboração do o Plano Decenal de Educação para Todos (PNE). 
Dentre as resoluções e recomendações dessas conferências, podemos 
destacar as estratégias de promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB, nº 9.394/96); a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magis-
tério (Fundef); a organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN); a formação continuada de professores; dentre outras (GATTI; 
BARRETO, 2009). Em 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 
elaborou a Resolução nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica (DCN).

Conforme comenta Gatti e Nunes (2009), nos últimos anos do 
século XX, “tornou-se forte, nos mais variados setores profissionais, 
a questão da imperiosidade da formação continuada como requisito 
para o trabalho”, devido favorecer o aprofundamento e avanço profis-
sional exigindo o desenvolvimento de políticas nacionais e regionais 
de todos os setores educacionais. Mesmo assim, as iniciativas que 
foram tomadas pelo setor público para a formação continuada no 
setor educacional atingiram feição de programas compensatórios e 
não o objetivo maior de atualização profissional e aprofundamento em 
avanços do conhecimento profissional com finalidade de suprir a má 
formação inicial.

Finalizando o ano de 2018 o Ministério da Educação entregou 
ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a Proposta de Base Nacional 
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Comum para a Formação de Professores, para análise e parecer que 
após um ano em tramitação, a referida Proposta transformou-se em

Diretrizes, instituindo a BNC-Formação, conforme Resolução n. 
2/2019, do CNE/CP, que tem como objetivo definir as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 
Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação) (GATTI, 2009).

Na contemporaneidade, as mudanças sociais que ocorreram 
aos longos dos anos foram os fatores que mais contribuíram para o 
aumento da exigência acerca da importância da formação educacional 
do professor, bem como da necessidade do seu exercício de reflexão 
na ação acerca de sua prática pedagógica. Autores como Nóvoa (1991), 
Gatti e Nunes (2009), e Freire (1991) comentam que a formação contí-
nua do professor como a saída possível para a melhoria da qualidade 
do ensino.

Diversos estudos apontam que os professores que lecionam para 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de um modo geral, possuem 
uma formação inicial precária. Guedes (2020) comenta que de acordo 
com os estudos de Gatti e Nunes (2009) os cursos de formação de pro-
fessores, dentre eles o curso de pedagogia na modalidade presencial, 
apresentam um currículo fragmentado, as disciplinas do semestre são 
aleatórias, desarticulações curriculares entre as disciplinas, predomina 
os aspectos teóricos, falta vivência de práticas educacionais para o es-
tudante, apenas 30% dos estudos da matriz curricular são destinadas 
à formação profissional específica, as ementas das disciplinas revelam 
um comprometimento da relação teoria-prática. E ainda acrescenta 
que acha curioso o comentário de que, “a escola enquanto instituição 
social de ensino é elemento quase ausente nas ementas, o que leva 
a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado 
ao contexto concreto onde o profissional-professor vai atuar” (GATTI, 
2009, p. 69).
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Não podemos falar de formação continuada sem falar de cur-
rículo, pois segundo Lopes e Macedo (2011, p. 93) o currículo deve 
ser pensado de outra perspectiva: “[...] não mais como seleção de 
conteúdo [...]”, mas “[...] como produção cultural, com significados”.

Percebemos que os desafios da formação de professores têm 
nos colocado a necessidade de pensarmos, de forma cada vez mais 
intencional e reflexiva, o desenvolvimento de currículos integradores 
que favoreçam processos de desenvolvimento profissional signifi-
cativos para os docentes seja no âmbito da formação inicial seja nos 
processos de formação continuada.

Conforme comenta Guedes (2020), com a instituição da BN-
C-Formação, a formação continuada passa a ser de responsabilidade 
das secretarias de educação (estaduais, distrital e municipais), a ser 
promovida dentro da própria escola do professor através da realização 
de cursos, momentos de trocas de experiências e ações formativas, 
bem como através do incentivo à participação em congressos e outros 
eventos acadêmicos, cursos de Pós-Graduação, Mestrado etc.

Diante do exposto, percebe-se que o professor deve ser valo-
rizado com um ser reflexivo, e o papel da escola é oportunizar a for-
mação continuada como uma forma de aprimorar seu conhecimento. 
Nessa perspectiva, a formação docente deve ser o momento de avaliar 
e refletir acerca da sua prática pedagógica.

Desse modo, concebemos a prática educativa como uma ação 
dotada de sentido, portadora de valores e crenças, pautada no diálogo 
entre saberes que são compartilhadas pelos sujeitos na e pela intera-
ção social. [...] um discurso, um enunciado com sentido demarcado 
pelo espaço/tempo em que se situam permitindo a criação de vínculos 
de sentido (CRUSOÉ; PINA; MOREIRA, 2014, p. 78).

No entanto, a formação continuada não pode ser concebida 
como meio de acumulação (de cursos, palestras, seminários etc., de 
conhecimentos ou de técnicas), mas como um momento de reflexão 
crítica sobre a prática, visando assim a construção de sua identidade 
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pessoal e profissional. Assim, a formação continuada realizada no 
cotidiano da escola ou “em serviço” pode ser uma das mais propostas 
mais eficazes de melhoria da prática pedagógica do professor, por ser 
estar sendo realizada tendo como foco de estudo a realidade da escola 
e necessidades levantadas por todos que dela fazem parte. Acredita-se 
que através de leitura, de reflexão e avaliação de suas práticas pedagó-
gicas, o professor individualmente e principalmente através do trabalho 
coletivo como, grupo de estudos, realizado na hora atividade e/ou em 
outros momentos definidos por toda a comunidade escolar, possa ter a 
oportunidade de (re)organizar sua prática docente a partir do exercício 
da ação-reflexão-ação, valorizando a sua prática docente como uma 
possibilidade de êxito para aplicar criativamente a racionalidade técnica 
obtida no processo de aquisição de competências escolares.

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Nos dias atuais, a contemporaneidade trouxe a dinamicidade 
das informações com o uso das tecnologias e requer que o professor 
se atualize constantemente para saber lidar melhor com os conheci-
mentos construídos. Nesse sentido, é preciso conscientização de que 
a formação inicial não garante a preparação suficiente para exercer a 
sua profissão. Dessa forma, o professor precisa ter em mente que sua 
formação é permanente e que o aprendizado é constante e a formação 
continuada torna-se um meio essencial na tentativa de atender as 
exigências atuais.

Buscando atingir os objetivos elencados e tendo a questão de 
pesquisa como norteadora do trabalho, será realizada uma pesquisa 
qualitativa, que é entendida de forma bem aberta, como “um certo 
modo de perguntar, de interrogar, de formular questões e de cons-
truir procedimentos de coleta de informações” (PARAÍSO; MEYER, 
2012, p. 16).
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Como instrumentos para a coleta de dados serão utilizados 
instrumentos como: entrevista semiestruturada, gravações em áudio 
e vídeo que “[...] que oferecem tanto modos específicos de interrogar 
como estratégias para descrever e analisar” (PARAÍSO; MEYER, 2012, 
p. 25).

A opção pelo método descritivo tem como intenção valorizar 
os aspectos perceptivos pessoais dos participantes por conta da pro-
ximidade e o contato direto entre os atores envolvidos, o que acaba 
facilitando a obtenção informações que não seria possível obter atra-
vés de outros métodos.

A primeira etapa da pesquisa consiste em fazer um contato 
prévio com os gestores e coordenadores de duas escolas da cidade 
de Barreiras-BA, sendo uma da rede estadual e a outra municipal, 
para a realização de uma entrevista, visando expor os objetivos da 
pesquisa que se propõe, bem como conhecer a proposta da escola 
em relação a formação continuada em serviço. A entrevista foi es-
colhida como método de pesquisa, nessa etapa por proporciona ao 
pesquisador um contato mais direto com a pessoa, além se se inteirar 
das suas opiniões acerca de um determinado assunto. Esse método 
requer do pesquisador objetivos propostos bem delineados, atenção 
na sua elaboração, desenvolvimento e aplicação para que se obtenha 
o resultado pretendido.

De acordo com Gil (2010) a técnica da entrevista, possibilita a 
obtenção de maior número de respostas, visto que é mais fácil deixar 
de responder a um questionário do que negar-se a ser entrevistado; 
oferece maior flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer o 
significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às 
circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; possibilita captar a 
expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e 
ênfase nas respostas.

Na segunda etapa da pesquisa também será feito um contato 
prévio com os professores pesquisados, a fim de expor os objetivos e as 
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propostas desse estudo. Dessa forma, em dia e horário marcado será 
realizada uma pesquisa de campo, com 4 professores de cada escola, 
através de um questionário, que segundo Gil (2010), é uma técnica 
de investigação com questões que possuem o propósito de obter os 
dados necessários para se atingirem os objetivos propostos.

Na terceira etapa da pesquisa será utilizado como instrumento 
de coleta de dados o grupo focal, que consiste na formação de um grupo 
de discussão informal, com o propósito de obter informação qualitativa 
em profundidade sobre determinado assunto. Segundo Weller (2006, p. 
246), citando Flick (2004), o grupo focal consiste em reunir informações, 
por meio de uma entrevista coletiva semiestruturada focada em um 
tema. O pesquisador atua como moderador do grupo e deve conduzir a 
reunião garantindo a circulação de opiniões, bem como o foco no tema. 
Sua função é avaliar e registrar a reação do grupo em relação ao tema ou 
situação-proposta para uma análise posterior.

No grupo focal será apresentado a proposta de trabalho aos 
professores que têm como propósito a realização de quatro encontros, 
nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC), que acontece se-
manalmente com carga horária de 2 horas aulas. O objetivo principal do 
grupo focal é revelar as percepções dos participantes sobre os tópicos 
em discussão. Dessa forma com a realização do grupo focal será oportu-
nizado aos professores momentos de reflexão/discussão para que eles 
possam apontar através de registros escritos a relação teoria e prática 
que a formação continuada em serviço provoca na prática pedagógica. 
Ao final de cada encontro serão solicitados aos professores registros 
escritos de sua percepção em relação ao conhecimento adquirido e as 
possíveis contribuições para melhoria de sua prática pedagógica.

De posse das entrevistas, dos questionários e dos registros dos 
momentos de reflexão a próxima etapa será fazer a análise e interpre-
tação dos dados coletados, com a descrição do caminho percorrido e 
dos resultados alcançados.
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CRONOGRAMA

2021

ETAPAS/MESES MAI JUN JUL AGO SET OUT

Entrevista com gestores e 
coordenadores

X

Aplicação de questionário com os 
professores

X

Realização do grupo focal X X X X

Análise e interpretação dos dados X X

Quadro 1 – Cronograma. 
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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PARTE XIV

FORMAÇÃO E SEUS 
ASPECTOS PROVOCATIVOS 



A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
DE GEOGRAFIA NA EJA: UM ESTUDO DE 

CASO DO CURRÍCULO DA UFBA

Lucas Bispo de Oliveira Santos
Tânia Regina Dantas

RESUMO
Esse trabalho busca refletir sobre o processo inicial de formação de profes-
sores de Geografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para atuarem no 
campo da Educação de Jovens e Adultos. Para isso, analisamos o currículo do 
curso, de modo a identificar como ocorre a construção dos conhecimentos 
desses professores que atuarão nessa modalidade de ensino que exige princí-
pios pedagógicos tão distintos e singulares como: reflexividade, dialogicidade 
e politicidade. Metodologicamente, é um estudo de abordagem qualitativa 
construído a partir da relação entre levantamento documental e referencial 
bibliográfico. Dentre os principais resultados desse estudo, percebe-se que o 
currículo universitário das licenciaturas requer uma atualização que propor-
cione aos professores em formação inicial uma aquisição de conhecimentos 
em ações e atividades pedagógicas específicas. Os principais autores que 
orientam as reflexões aqui desenvolvidas são Pimenta (2012), Dantas (2019), 
Morais e Dourado (2018) e Freire (1997, 1998).
Palavras-chave: Formação Inicial. Professores de Geografia. Educação de 
Jovens e Adultos.
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INTRODUÇÃO

O marco fundamental na itinerância formativa de um professor 
ocorre em seu ingresso na universidade, mas não se esgota quando 
finda sua Graduação. Isso porque tanto em sua trajetória de estudante 
universitário, quanto em sua experiência de profissional da educação 
ele se depara com lacunas e saberes a serem desenvolvidos. Isso se 
torna mais evidente quando ele/ela assume profissionalmente o es-
paço da sala de aula ao perceber que os conhecimentos adquiridos 
ao longo de sua formação são insuficientes para enfrentar os desafios 
cotidianos do fazer pedagógico (MARCONDES; TURA, 2004).

Pesquisas apontam que o currículo da formação inicial possui 
um distanciamento da realidade das escolas, com uma perspectiva 
burocrática, categórica e algumas vezes contraditória à prática educa-
cional (PIMENTA, 2012). Em relação ao professor da Educação Básica, 
mais especificamente o da Educação de Jovens e Adultos, as ações 
formativas às quais os professores participam muitas vezes são diver-
gentes de sua realidade ou não têm um caráter reflexivo.

O espaço da sala de aula é, portanto, um cenário desafiador 
no que tange às inúmeras aprendizagens e às deficiências dos seus 
alunos, às pluralidades, ao universo interno dos seus educandos, ao 
estabelecimento de vínculo com os jovens e adultos.

Dantas (2019) menciona que a formação do educador de adul-
tos sempre esteve na periferia das propostas de formação docente, 
da mesma forma que as políticas oficiais públicas para esse segmento 
sempre foram omissas e resistentes em reconhecer a EJA como impor-
tante campo de formação e de pesquisa. Nesse sentido, resgatamos 
as ideias de Morin (2005, p. 24) ao apontar que “o desenvolvimento 
da aptidão para contextualizar e globalizar os saberes torna-se um 
imperativo da educação”. A partir dessa perspectiva, fica evidente que 
o currículo na universidade precisa exercer um papel singular no esta-
belecimento das conexões entre as disciplinas do curso de Graduação 
e o que é posto em sala de aula.
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OBJETIVOS

Diante do contexto apresentado, acerca do processo de formação 
inicial dos professores de Geografia que lecionam na EJA, temos nesse 
trabalho, alguns objetivos a serem alcançados, dentre eles refletir sobre 
o processo inicial de formação de professores de Geografia; compreen-
der a importância da formação inicial para a inserção desses professores 
no campo da Educação de Jovens e Adultos e avaliar o currículo da Licen-
ciatura de Geografia da Universidade Federal da Bahia. Tal proposta, visa 
elevar a qualidade no exercício da docência em EJA, a fim de que se crie 
uma cultura de transformação dos sujeitos, buscando estabelecer uma 
conexão no relacionamento entre questões particulares e gerais, entre o 
indivíduo e a sociedade e entre eles mesmos e seu entorno social, a fim 
de que se potencialize a ampliação do espaço de participação social de 
parcelas da população excluídas de processos formais de ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia consiste em uma opção referente “como” 
realizar uma pesquisa de modo a atender aos objetivos da mesma 
(IVENICKY; CANEN, 2016) e ao pensar sobre o projeto em questão foi 
feita uma opção pela abordagem qualitativa. Oliveira menciona que “a 
abordagem qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um proces-
so de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos 
e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 
contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA, 2016, 
p. 37). O que se pretende não é a descrição de fatos, mas entender a 
ocorrência e o seu sentido, para interpretá-los. Além de possibilitar ao 
pesquisador um maior engajamento com as realidades investigadas, 
em um compromisso com as necessidades e possibilidades de melho-
ria no cenário socioeducacional (ANDRÉ, 2005).
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É fato que a pesquisa qualitativa “não se define por uma 
coleção de técnicas e instrumentos; e sim, pela lógica que orienta o 
processo de investigação; lógica esta que, por sua vez, é determinada 
pelos pressupostos teórico-epistemológicos” (MAZZOTTI, 1991, p. 56) 
que determinam o paradigma desta pesquisa.

Nesta conjuntura, é interessante começar entendendo a ques-
tão do método, como um caminho a ser percorrido para se chegar a 
um determinado resultado. O método é uma construção intelectual, 
que o pesquisador aborda a partir da sua compreensão de mundo. 
Para Sposito (2004, p. 24),

a questão do método é fundamental porque se trata 
da construção de um sistema intelectual que permita, 
analiticamente, abordar uma realidade, a partir de um 
ponto de vista, não sendo um dado a priori, mas “uma 
construção”, no sentido de que “a realidade social é 
intelectualmente construída. 

Nesse estudo, a compreensão dar-se-á a partir de pesquisa 
documental, com o Currículo e o Plano Político Pedagógico do curso de 
Licenciatura em Geografia. Esse dispositivo de coleta de dados, que uti-
liza fontes primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram 
tratados cientificamente ou analiticamente, tem objetivos específicos 
e se configura como um rico complemento à pesquisa bibliográfica.

Em consonância com a abordagem qualitativa, os dados serão 
submetidos a uma análise de conteúdo, tendo como perspectiva os 
estudos de Bardin (2006, p. 42):

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunica-
ções visando obter, por procedimentos, sistemáticos 
e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a infe-
rência de conhecimentos relativos às condições de pro-
dução/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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Por meio da análise de conteúdo é possível organizar os dados 
em categorias, “gavetas ou rubricas significativas, que permitem a clas-
sificação dos elementos de significação constitutivas, da mensagem” 
(BARDIN, 2006, p. 36-37).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A formação docente para a Educação Básica deve contemplar 
como um dos itens de discussão e proposição, as questões relacionadas 
à escolarização de pessoas que não frequentaram a escola regular, no 
tempo adequado por algum motivo. O debate em torno dessa questão 
aponta para a construção de um cenário educacional pensado como 
“prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da domina-
ção, [que] implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desli-
gado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma 
realidade ausente dos homens” (FREIRE, 1998, p. 98). A organização 
curricular da formação inicial dos professores deve, portanto, obser-
var entre outros aspectos, o acolhimento, o trato da diversidade e o 
desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 
Essas diretrizes apontam para processos de mudanças que extrapolam 
ordenamentos legais, reunindo-se às angústias educacionais diante 
dos desafios presentes em torno da EJA. As universidades, particular-
mente, devem estabelecer uma relação de interdependência com esse 
complexo e dinâmico processo, colaborando na formação dos sujeitos 
que irão atuar na “linha de frente”. Promovendo assim, transforma-
ções sociais, rompendo com a cultura de dominação e sobrepondo a 
lógica da cultura tida como valorizada sobre a cultura dos educandos e 
de silenciamento de suas vozes.

Em relação à formação de professores de Geografia para atuação 
na EJA, Morais e Dourado (2018, p. 324-325) corroboram ao dizer que,
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a formação para o professor da EJA que atua com o 
componente da Geografia deve estar articulada para 
atender às especificidades desse público na perspectiva 
de articular os conhecimentos, saberes e experiências já 
adquiridos pelos estudantes ao longo de suas práticas 
sociais e cotidianas, estabelecer um diálogo entre os 
saberes sistematizados pela experiência desses sujeitos 
e os saberes formativos da EJA.

Entretanto, o que se observa no curso de Geografia da Uni-
versidade Federal da Bahia é um núcleo comum de 22 componentes 
curriculares aos cursos de Licenciatura e Bacharelado, possuindo 
8 componentes específicos obrigatórios e 5 específicos optativos 
para a Licenciatura no campo da Educação. Destaca-se ainda, mais 2 
componentes curriculares optativos que são ofertados tanto para o 
Bacharelado quanto para a Licenciatura (ver quadro 1).

Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDCA01 Fundamentos 
Psicológicos da 
Educação

A psicologia como ciência e 
sua aplicação à educação. 
Fundamentos teórico-
epistemológicos da relação 
psicologia-educação. 
Principais correntes da 
psicologia e suas aplicações 
educacionais. Discussões 
contemporâneas da 
psicologia da educação e 
na análise psico-educativa 
do trabalho escolar. A 
psicologia na formação dos 
professores.

Licenciatura Obrigatória
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDCA02 Organização da 
Educação Brasileira II

Estudo do sistema 
educacional brasileiro 
na sua organização 
didática administrativa e 
financeira e dos fatores 
históricos, sociais, 
políticos e econômicos que 
determinam a sua atual 
organização. As políticas 
públicas contemporâneas de 
educação

Licenciatura Obrigatória

EDCA11 Didática e 
Práxis Pedagógica I

Análise, explicação e 
organização da prática 
pedagógica escolar 
enquanto prática social 
específica, à luz da 
contribuição das ciências 
da educação. Estudo 
dos fundamentos 
epistemológicos da Didática 
na formação do educador e 
construção de identidade 
docente. Relações 
fundamentais no processo 
de trabalho docente:  
ensino/aprendizagem;
sujeito/objeto/construção 
do conhecimento; teoria/
prática; conteúdo/forma; 
professor/aluno; aluno/
aluno. Organização da 
dinâmica da prática 
pedagógica: o processo do 
planejamento.

Licenciatura Obrigatória
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDCA12 Didática e 
Práxis Pedagógica II

Estudo do planejamento 
de ensino nas suas etapas, 
modalidades, componentes 
didáticos e tipologia. 
Planos e projetos didáticos. 
Observação e diagnóstico da 
prática educativa em escolas 
e/ou espaços alternativos 
de educação (ONG, projetos 
educacionais alternativos, 
escolas comunitárias etc.) 
Vivência pedagógica, sob a 
forma de simulação em sala 
de aula (microaulas).

Licenciatura Obrigatória

EDC-H84 Estágio I em 
Geografia

Estágio de observação do 
acontecer escolar através 
dos mais diversos elementos 
– infraestrutura, recursos 
didático-pedagógicos, 
rotinas escolares, 
documentos oficiais etc. – 
relacionando-os a disciplina 
Geografia.

Licenciatura Obrigatória
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDC-H85 Estágio II em 
Geografia

Estágio de vivência na 
escola. Participação nas 
mais diversas atividades, 
tanto no âmbito discente 
quanto docente: 
reunião de professores, 
acompanhamento de 
trabalho de gestores, 
reunião de centros 
acadêmicos ou quaisquer 
atividades dos estudantes, 
atividades com a 
comunidade escolar, 
relacionando o observado 
em relação à disciplina 
Geografia.

Licenciatura Obrigatória

EDC-H86 Estágio III em 
Geografia

Estágio de 
acompanhamento das 
atividades da disciplina 
Geografia: aulas, reuniões 
de planejamento, atividades 
interdisciplinares, trabalho 
de estudantes.

Licenciatura Obrigatória

EDC-H87 Estágio IV em 
Geografia

Estágio de gestão e 
regência de projeto didático-
pedagógico no âmbito da 
disciplina Geografia.

Licenciatura Obrigatória
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

GEOB07 Geografia no 
Ensino Fundamental

Objeto e método da 
Geografia como ciência 
e sua relevância para a 
formação do educando 
na Educação Básica. O 
conhecimento geográfico, 
suas características e 
importância social. A 
organização do espaço 
geográfico e funcionamento 
da natureza em suas 
múltiplas relações. 
Diferentes formas de 
compreensão da natureza, 
do meio ambiente e das 
diferentes paisagens, com 
ênfase nos conteúdos 
ensinados nas séries inicias 
do Ensino Fundamental.

Licenciatura Optativa

EDCA05 História da 
Educação Brasileira

História temática de 
Educação brasileira 
considerada nas inter-
relações com o contexto 
mundial, no período entre os 
séculos XVI até os dias atuais.

Licenciatura Optativa

EDC 273 Antropologia 
da Educação

Abordagem do caráter uno 
e plural da experiência 
humana. As diferentes 
formas de organização 
societária, a articulação, 
entre sociedade, cultura e 
educação com ênfase nas 
sociedades contemporâneas.

Licenciatura Optativa
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDC A04 Sociedade e 
Educação

Conceito de sociedade 
e educação sob diversos 
enfoques sociológicos e da 
natureza e caráter da relação 
entre essas categorias com 
vistas à compreensão 
das práticas e processos 
educativos na sociedade 
contemporânea.

Licenciatura Optativa

EDCA03 – Filosofia e 
Educação

Visões e leituras pós-
modernas de realidade e de 
mundo convivem, no Brasil, 
com cosmovisões que, para 
muitos, deveriam ter ficado 
a meio caminho. A disciplina 
procura refletir sobre este 
quadro e sobre os saberes e 
transformações necessários 
ao desenvolvimento de 
um pensamento crítico 
no campo educacional: 
Cosmovisões e o que 
delas decorrem; Liberdade 
e auto construção das 
sociedades; As cegueiras 
do conhecimento e o 
pensamento crítico; As 
transformações sociais e a 
educação; Consciência 
 da complexidade 
 humana; Ética/
comportamento/ação.

Licenciatura Optativa
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Nome da disciplina Ementa Titulação Natureza

EDC209 Introdução a 
Educação Especial

Estudo crítico de questões 
conceituais (filosóficas-
éticas-políticas) relativas 
às necessidades especiais 
no contexto da Educação 
Inclusiva, refletindo sobre as 
relações entre necessidades 
especiais e contexto social, 
caracterizando os diferentes 
tipos de necessidades 
especiais e analisando 
alternativas pedagógicas 
para o seu atendimento 
educacional e o papel dos 
professores, da família e da 
comunidade.

Licenciatura e 
Bacharelado

Optativa

EDC300 Educação ao 
Deficiente Mental

Estudo crítico da 
evolução histórica do 
conceito de deficiência 
mental, paradigmas 
e seus pressupostos 
e bases teóricas na 
perspectiva da educação 
inclusiva, destacando a 
compreensão do processo 
de ensino e aprendizagem 
e a intervenção 
psicopedagógica na 
educação do deficiente 
mental.

Licenciatura e 
Bacharelado

Optativa

Quadro 1 – Componentes curriculares de Educação no curso de Licenciatura em 
Geografia da Universidade Federal da Bahia.
Fonte: Ufba (2015).

Fica evidente, que tanto os componentes curriculares obriga-
tórios quanto os optativos não contemplam discussões e nem contri-
buem para o processo formativo inicial  dos professores de Geografia 
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que irão trabalhar na EJA. E um questionamento central aparece ao 
vermos a realidade desse currículo: como um professor recém-forma-
do irá lidar com alunos/as que possuem necessidades tão específicas?

Esse currículo conteudista e que favorece ao Bacharelado, for-
nece instrumentos que fomentam o entendimento sobre as correntes 
filosóficas que permitiram o desenvolvimento do modelo de educação 
vigente no país, na qual não se teve a quebra de paradigmas que me-
diaram o modo de ensinar em diversas épocas históricas, mantendo-se 
a repetição de certas convenções no ambiente escolar e a crise da 
educação nas suas origens e permanências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos é uma das modalidades mais 
importantes dentro do campo da Educação, para traçar itinerâncias de 
existência e resistência dos jovens e adultos que, por algum motivo, 
não conseguiram adquirir o conhecimento proposto pelos currículos 
oficiais. Entretanto, ela possui um grande entrave: a falta de formação 
inicial dos professores que irão trabalhar com esses sujeitos.

Essa formação inicial que não contempla a EJA tem suas raízes 
fincadas em um processo histórico de fragmentações e descontinui-
dades nos currículos formativos. Reverter este processo demanda 
uma mudança de currículos para que haja uma formação inicial que 
permita aos novos professores compreenderem essa realidade tão 
distinta e diversa.

Quanto ao currículo do curso de Licenciatura de Geografia da 
Ufba, sugere-se a inserção ou a disponibilização no guia de matrícula 
semestral, o componente curricular EDC-291 Educação de Jovens e 
Adultos, com ementa “Estudo da educação de jovens e adultos nas 
suas dimensões sociais, econômicas e políticas, vinculando suas 
concepções e práticas educativas ao contexto da América Latina, em 
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geral, e brasileiro, em particular” (Ufba, s.d.). Destaca-se que não é a 
solução definitiva, mas serve como uma “luz no fim do túnel” para esse 
problema histórico de formação inicial na EJA em relação ao curso de 
Licenciatura em Geografia da Ufba.

Ressaltamos ainda, que a EJA constitui um conjunto diverso de 
possibilidades que permite ao oprimido conhecer o mundo de maneira 
reflexiva e que não teve ainda esta oportunidade (FREIRE, 1998). Essa 
prerrogativa nos convoca a pensar o quão valioso é o papel do profes-
sor de Geografia nesse contexto, (MAIA; MAIA, 2020, p. 6) colocam 
como importante:

[...] trabalhar os conteúdos geográficos dando ênfase à 
produção de conhecimentos específicos na formação do 
aluno, promovendo a compreensão sobre a cidadania, 
o desenvolvimento de suas capacidades e despertando 
percepções em torno do espaço geográfico e suas 
respectivas relações sociais, econômicas, culturais, 
ambientais, políticas e éticas.

Há, portanto, de se considerar que o processo de ensino-apren-
dizagem é, essencialmente, uma atividade humana (FREIRE, 1997). É 
uma atividade que requer diálogo permanente, aumentando a capa-
cidade de escutar o outro, de colaborar com o outro, respeitando-se 
as diferenças contemporâneas que são advindas do modelo social e 
econômico atual e desvelando as informações manipuladas.
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REPRESENTAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS 
SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA  

DE LÍNGUA INGLESA

Flávia Cristina Martins de Oliveira

RESUMO
Sabe-se que o estágio supervisionado é uma disciplina muito importante na 
formação inicial. É o momento em que os graduandos entram em contato 
com a realidade escolar, um período de ajustes e de construção identitária. 
Esse momento vai contribuir para as escolhas do recém-graduado. Por isso, 
este trabalho objetiva saber quais são as representações dos futuros profes-
sores sobre o estágio em um curso de Letras/Inglês. Os objetivos específicos 
são: a) conhecer as expectativas do estagiário em relação à sua formação; 
b) saber de que maneira o estágio atingiu as expectativas do aluno de licen-
ciatura; c) investigar a influência da experiência do estágio nas escolhas do 
futuro professor de inglês. Os dados foram analisados a partir da abordagem 
processual da teoria das representações sociais. Os resultados indicam que 
o curso de Letras não atinge as expectativas dos licenciandos, apesar de 
perceberem mudanças; o estágio proporciona mais experiência, maturidade, 
segurança, orientação, capacitação, segurança na escolha profissional; o 
estágio influenciou positivamente os licenciandos em considerar a escola 
pública como futuro lugar de trabalho.
Palavras-chave: Representações Sociais. Língua Inglesa. Estágio Supervisionado.
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INTRODUÇÃO

A contemporaneidade tem modificado a forma de se estar no 
mundo. A modernidade líquida, como afirma Bauman (2001), é um mo-
mento de constante (re)construção das identidades frente às demandas 
do sujeito atual. O mundo agora é muito mais fluido e célere, pois a 
globalização é um de seus principais motores. Junto a ele e como forma 
de conectar as pessoas, têm-se como veículo a língua inglesa (ASSIS-PE-
TERSON; COX, 2007). Ela está presente nos aeroportos, nas transações 
comerciais, nos documentos, nas pesquisas científicas e na cultura an-
glo-saxã que se espalha pelo planeta (SIQUEIRA, 2011; LACOSTE, 2005).

Frente a esse mundo líquido, a necessidade de saber a língua 
inglesa é imensa. Ela é a língua estrangeira mais falada ao redor do 
mundo. Para cada um nativo, há quatro não nativos falantes de inglês. 
É a língua da informação, que fornece a chance de compreensão e 
interação com pessoas de outras culturas, além de possibilidade de 
mobilidade social. Por isso, o inglês conquistou o status de língua franca 
da atualidade (JENKINS, 2007; SIQUEIRA, 2011; SEIDLHOLFER, 2011).

Embora esse panorama seja muito convidativo, o que se per-
cebe nos resultados de aprendizagem em inglês nas escolas regulares 
é falta de conhecimentos dos alunos para uma interação social, para 
leitura de textos, compreensão auditiva etc. Esse resultado fica eviden-
te pela oferta de escolas bilíngues e cursos de idiomas espalhados pelo 
país para suprir essa demanda.

A disciplina de inglês não tem muito prestígio na sociedade, é 
aquela disciplina que não reprova, que só se aprende o verbo to be, com 
carga horária menor, entre tantas outras situações e discursos que a dimi-
nui (LIMA; PERRELLI, 2011; LIMA, 2010). É uma conjuntura antagônica, já 
que sendo a língua da globalização e tendo atingido tal status, sua apren-
dizagem é menosprezada nas escolas. E não saber a língua acaba sendo 
uma prática de exclusão social, já que a exigência na contemporaneidade 
fica cada vez maior, como atesta Gimenez (2011, p. 48):
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À medida que o inglês se torna uma língua de alcance 
global [...], seu papel na produção e reprodução das 
relações sociais se altera. Não se trata apenas das pos-
sibilidades que a língua inglesa cria e de uma interação 
em escala mundial, mas também de sua limitação nas 
próprias fronteiras nacionais. Na atualidade, o inglês 
não discrimina apenas porque não permite contato com 
outras culturas a quem não tem conhecimento da língua, 
mas também porque dentro do próprio país funciona 
com um mecanismo de exclusão.

Frente a esses fatos, este estudo se concentra na formação dos 
professores que irão lecionar para as próximas gerações. Sabe-se que um 
dos momentos mais marcantes na formação inicial de futuros professo-
res é o estágio supervisionado ou prática pedagógica. Geralmente esse 
período é de ansiedade e expectativas. O graduando vai desconstruir o 
aluno idealizado que ele construiu em seu imaginário e irá se deparar 
com alunos reais, no contexto escolar, geralmente, de escolas públicas 
(BORELLI, 2015; PICONEZ, 2005; VIEIRA-ABRAHÃO, 2007).

O estágio tem como objetivo auxiliar o graduando a articular 
conteúdos teóricos com a prática pedagógica. Ele fornece também a 
chance de observar, planejar e lecionar aulas em um movimento de 
ação-reflexão-ação, desenvolvendo no graduando competências para 
mobilizar habilidades e conhecimentos para atuação em situações 
reais de ensino aprendizagem. Piconez (2005, p. 25), esclarece isso ao 
explicar que o “Estágio Supervisionado é, na verdade, um componente 
teórico-prático, isto é, possui uma dimensão ideal, teórica, subjetiva, 
articulada com diferentes posturas educacionais, e uma dimensão real, 
material, social e prática, própria do contexto da escola brasileira”.

Neste contexto de aluno híbrido, pois o estagiário ainda é aluno, 
porém já está configurando sua identidade profissional, as represen-
tações que ele vai construir sobre o momento de estágio vão orientar 
suas escolhas profissionais e sua prática pedagógica. Quanto mais rico 
esse período para o graduando, mais promissoras são suas chances de 
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se tornar um professor de inglês pesquisador, comprometido e engajado 
com a educação.

OBJETIVOS

Tendo apresentado a contextualização deste estudo e a justi-
ficativa para que ele se realize, o objetivo geral do trabalho é saber 
quais são as representações dos futuros professores sobre o estágio 
supervisionado em um curso de Letras/Língua Inglesa.

Os objetivos específicos são: a) conhecer as expectativas do es-
tagiário em relação à sua formação no curso de licenciatura em língua 
inglesa; b) saber de que maneira o estágio supervisionado atingiu as 
expectativas do aluno de licenciatura na sua formação; c) investigar a 
influência da experiência do estágio nas escolhas do futuro profissional 
de língua inglesa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo foi realizado com um grupo de estagiários do curso 
de Letras/Língua Inglesa de uma universidade estadual do interior da 
Bahia em 2018. Os alunos dessa universidade frequentam as disciplinas 
de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. Na primeira 
disciplina eles não têm contato com as escolas, o objetivo é aprender a 
articular conhecimentos teóricos à futura prática de sala de aula. Eles 
estudam metodologias de língua inglesa, pesquisas em linguística apli-
cada, aprendem sobre planejamento e elaboram um projeto de ensino 
que se concretiza na segunda disciplina, Estágio Supervisionado II.

No segundo momento, Estágio Supervisionado II, os alunos tem 
aulas na universidade com o professor formador, além de observar au-
las e atuar nas escolas. É um trabalho articulado entre a prática e sua 
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reflexão. Durante os encontros com o formador, o objetivo é discussão 
dos planos, percepção do formador e estagiário quanto ao momento 
de estágio e possíveis soluções de problemas. Ao final do estágio, os 
graduandos elaboram um relatório com a experiência realizada.

Para a geração de dados, o grupo selecionado estava fazendo 
o Estágio Supervisionado II, no final do semestre. O estudo precisava 
contemplar estagiários que estivessem tido a experiência prática em 
sala de aula. Para desvelar as representações desses graduandos, o 
grupo foi convidado a responder um questionário semiestruturado 
com perguntas pertinentes à percepção do estágio antes de lecionar, 
sobre a experiência de prática e o que mudou após o estágio. Além 
disso, há questões sobre as expectativas em relação ao curso e pers-
pectivas profissionais.

Foram respondidos dez questionários no final de uma das aulas 
do formador. Dos participantes, sete eram do sexo feminino e três 
do masculino. As idades variavam de 24 a 38 anos. No questionário, 
foi sinalizado nas respostas dos estagiários, que alguns já tinham 
tido experiências práticas, a saber; em um programa de extensão da 
universidade; em cursos de línguas ou em caráter de substituição em 
escola particular.

A análise dos dados gerados foi feita através da teoria das re-
presentações sociais. Essa teoria tem como precursor, Serge Moscovici 
(2011). Seu intuito era descobrir como os sujeitos percebem a reali-
dade e a constroem, a partir de conhecimentos, opiniões e imagens 
em um determinado grupo social. As representações são configuradas 
no cotidiano das pessoas, na troca de informações e na interpretação 
da realidade que as cerca. É o que comumente se denomina de senso 
comum. Moscovici (2011) atesta que para se compreender as repre-
sentações sociais, elas:
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[...] devem ser vistas como uma maneira específica de 
compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas 
ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum 
ponto entre conceitos, que têm como seu objetivo 
abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e 
percepções, que reproduzam o mundo de uma forma 
significativa (MOSCOVICI, 2011, p. 46). 

As representações surgem como uma necessidade de organizar 
as percepções dos sujeitos sobre um determinado fenômeno social. 
Como explica Moscovici (2011, p. 36), as “[...] representações são pres-
critivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível”. E 
são essas representações que orientam as práticas sociais dos sujeitos 
dentro de sua comunidade.

A teoria das representações é ampla e fornece a possibilidade 
de se realizar pesquisas qualitativas (BORTONI-RICARDO, 2009) e quan-
titativas. No caso desse estudo, a metodologia escolhida foi de cunho 
qualitativo, com a abordagem processual das representações sociais 
(ORNELLAS, 2011). Isto é, a análise foi realizada a partir do discurso es-
crito dos respondentes, para encontrar onde e como os respondentes 
ancoram suas representações sobre o estágio de língua inglesa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A primeira pergunta do questionário era sobre a decisão dos 
estagiários em cursar Letras/Língua Inglesa. Todos os respondentes 
mencionaram a afinidade com a língua, gosto pelo inglês e a facilidade 
no aprendizado. Alguns disseram que entraram no curso para aprender 
o idioma e três afirmaram que ingressaram no curso pelo gosto com a 
língua e por desejar ensiná-la.

Já que eles estavam em fase de conclusão, a segunda questão 
versava sobre as expectativas dos respondentes sobre o curso de 
Letras. Metade dos respondentes afirmou que o curso não atingiu as 
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expectativas, um respondeu que atingiu razoavelmente e os outros afir-
maram que suas expectativas foram atingidas. Desses últimos, em suas 
justificativas, eles responderam que o curso proporcionou mudanças 
em relação à percepção de mundo, do processo ensino-aprendizagem 
e de descobertas para outras áreas. Já os que não ficaram satisfeitos, 
as colocações mais recorrentes são sobre a falta de prática, muitas 
disciplinas teóricas no currículo e a falha da universidade em não 
aproveitar o potencial dos graduandos. Este contexto de insatisfação 
é corroborado por Piconez (2005) ao lembrar a dicotomia entre teoria 
e prática nos cursos de licenciatura: “Tenho constatado que as disci-
plinas que fundamentam a formação do professor pouca contribuição 
têm fornecido, em virtude de sua pouca articulação com o contexto 
da prática pedagógica desenvolvida na escola” (PICONEZ, 2005, p. 21).

A terceira questão interrogava a representação dos estagiários 
sobre lecionar língua inglesa antes de realizar as disciplinas de Estágio 
Supervisionado. Três respondentes afirmaram não ter modificado 
suas representações. Os outros explicaram que a aprendizagem sobre 
metodologias e o acompanhamento do formador – a supervisão do 
estágio – mudaram a perspectiva que eles tinham. O estágio auxiliou 
na formação inicial dos respondentes.

Ao serem questionados sobre o momento do estágio, as repre-
sentações sociais dos futuros professores foram positivas. Nenhum deles 
contestou a importância do estágio para a formação. Eles afirmaram que 
a experiência foi boa, enriquecedora, significativa, que desenvolveram 
confiança e dois deles compartilharam terem ressignificado a visão que 
tinham sobre o ensino público brasileiro. Vale dizer que de acordo com 
as respostas, os estagiários se sentiram confiantes com o formador que 
os acompanhou durante o processo, pois consideraram este aspecto 
muito importante para um desfecho positivo da disciplina.

A outra questão foi sobre possíveis mudanças na prática peda-
gógica após a experiência do estágio. Eles foram questionados sobre 
como se sentem para lecionar depois da conclusão da disciplina. Todos 
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eles afirmaram que estão mais preparados para trabalhar. As represen-
tações construídas se ancoram em experiência, maturidade, seguran-
ça, orientação, capacitação, segurança na escolha profissional, contato 
com a rede pública de ensino, aplicação de estratégias de ensino.

A última questão interrogava os respondentes sobre as 
perspectivas profissionais após a Graduação, e se ter feito o estágio 
influenciou na futura escolha de segmento de ensino: escolar regular 
pública, particular ou cursos livres de inglês. A maioria dos estagiários 
respondeu que ou já tinha desejo em lecionar na escola pública e con-
firmou a escolha ou teve uma experiência positiva e por isso, devem 
procurar lecionar na escola pública. Somente um respondente afirmou 
querer trabalhar em cursos de idiomas e outro afirmou que gostaria de 
lecionar tanto em cursos ou na escola pública.

Valer ressaltar que para esse grupo de estagiários a experiência 
prática em escolas foi positiva e contribuiu para a formação inicial 
deles. Apesar de sentirem falta de articulação entre a teoria e a prática 
na universidade, a experiência foi significativa e relevante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, pode-se afirmar que as representações sociais dos 
alunos do curso de Letras/Língua Inglesa são positivas. Embora eles 
não tenham ficado plenamente satisfeitos com o curso de licenciatura, 
a disciplina de estágio os proporcionou experiência e maturidade para 
o início de suas carreiras profissionais.

Retomando o estudo, o primeiro objetivo específico era conhe-
cer as expectativas sobre o curso de Letras. Os resultados indicam que 
o curso não atinge as expectativas dos licenciandos, apesar de eles 
perceberem mudanças na percepção da língua e do processo de ensi-
no-aprendizagem. O segundo objetivo específico tinha como objetivo 
descobrir as representações dos respondentes sobre o estágio. Eles 
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afirmaram que o estágio proporciona mais experiência, maturidade, 
segurança, orientação, capacitação, segurança na escolha profissional, 
contato com a rede pública, aplicação de estratégias de ensino, e por 
conseguinte, sentem-se mais preparados. O terceiro objetivo era saber 
se o estágio supervisionado influenciou os licenciandos em considerar 
a escola pública como futuro lugar de trabalho. E o grupo, em geral, 
apresentou uma representação positiva sobre lecionar em escolas 
públicas, ou porque já tinha essa representação, ou porque a ressigni-
ficou positivamente.

Para concluir e, a fim de ilustrar as representações sociais dos 
estagiários sobre a prática pedagógica de língua inglesa, a figura abaixo 
apresenta uma nuvem de palavras com as representações desse grupo 
de respondentes:

Figura 1 – Nuvem de Palavras.
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A RELEVÂNCIA DA ESTÉTICA DO 
OPRIMIDO NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE TEATRO

Rubens dos Santos Celestino 

RESUMO
Este artigo surge em reposta à minha inquietação acerca da ausência da 
metodologia artística e estética do Teatro do Oprimido no currículo do Curso 
de Licenciatura em Teatro durante a Graduação na Escola de Teatro da Ufba. 
Dessa maneira, essa produção tem como objetivo refletir sobre a relevância 
do arcabouço teórico-prático da Estética do Oprimido na Formação do Licen-
ciado em Teatro, destacando a reverberação dessa técnica de encenação no 
contexto da educação escolar no que diz respeito à formação do/a educan-
do/a dentro de uma concepção epistemológica de autonomia, criticidade e 
cidadania, a partir do tripé da ação – reflexão – ação sobre os desafios do 
mundo contemporâneo.
Palavras-chave: Formação de Professor. Teatro do Oprimido. Metodologia de 
Ensino.
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INQUIETANDO-ME...

“Somos sempre aprendizes da  
profissão e estagiários da vida”

(Alves Franco).

O meu interesse em escrever sobre a Formação do Professor 
de Teatro e o Teatro do Oprimido no contexto escolar perpassa pela 
minha inquietação acerca da ausência da abordagem metodológica 
artística e estética do TO durante a minha Graduação em Licenciatura 
em Teatro (2007-2010), na Universidade Federal da Bahia – Ufba. 
Essa inquietude se justificava por compreender que como sujeito em 
formação docente necessitava aprender e apreender diferentes meto-
dologias de ensino de teatro que favorecessem a construção estética, 
artística e, quiçá, política, dos educandos/atores em um contexto de 
aprendizagens significativas.

Haja vista, que o TO é constituído de um importante arcabouço 
teórico e prático em constante diálogo orgânico com a realidade que 
o indivíduo participante da cena está inserido, seus interesses e visões 
de mundo são levados em conta na construção do discurso cênico. A 
esse respeito Vera Lúcia Bertoni dos Santos (2007, p. 1) ressalta que “a 
teoria é produzida numa rede de relações que se estabelece na prática, 
e vice-versa, e que somente a partir dessas relações é que as constru-
ções, as inferências e os saltos de qualidade se tornam possíveis”.

E o que seriam essas aprendizagens significativas na escola? São 
construções de saberes e fazeres que levem em conta o conhecimento 
prévio do educando, ou seja, os saberes que o sujeito já traz a partir das 
experiências vividas fora da instituição de ensino formal. Dessa maneira, 
a experiência significativa denota relações de trocas contínuas.

Para Kátia Cristina Stocco Smole (2019, p. 1):
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De fato, para que uma aprendizagem ocorra ela deve ser 
significativa, o que exige que seja vista como a compre-
ensão de significados, relacionando-se às experiências 
anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo 
a formulação de problemas de algum modo desafiantes 
que incentivem o aprender mais, o estabelecimento 
de diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, 
acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando 
modificações de comportamentos e contribuindo para 
a utilização do que é aprendido em diferentes situações.

De maneira geral, as experiências de aprendizagem em sala de 
aula ganham relevância quando dialogam com os anseios e interesses 
dos envolvidos nesse processo. E se tratando do fazer artístico, essas 
experiências ganham cheiro, cor e sabor por demandarem dos par-
ticipantes, expressões que vão além do aspecto cognitivo, mas que 
partem essencialmente da exploração do corpo, o lócus dos possíveis 
aprisionamentos e libertações de cada sujeito.

De acordo com Boal (2008, p. 188), “podemos mesmo afirmar 
que a primeira palavra do vocabulário teatral é o corpo humano, prin-
cipal fonte de som e movimento”. Assim, o conhecimento do próprio 
corpo se dá envolto de um processo formativo e evolutivo de expressão 
e expressividade, o que no universo do TO é concebido como viés de 
libertação da inercia para admissão do lugar de protagonista.

E ainda se tratando das experiências significativas, segundo 
Read (2001), uma aprendizagem significativa ocorre quando as situ-
ações estéticas e artísticas vivenciadas convergem para a sua conse-
cução, ou seja, a referida experiência se dá dentro de um contexto 
evolutivo direcionado a sua finalização, tornando-se algo singular, 
impar na vida dos sujeitos envolvidos nessa ação. Vale lembrar que 
essa finalização não quer dizer que o sentido da experiência se findou 
naquele momento, uma vez que, como disse Freire (2011), o sujeito é 
“inconclusivo”, estando em constantes trocas de aprendizagens.
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E quais os elementos que transformam essa experiência em 
uma aprendizagem significativa?

Indiscutivelmente, a relação dialógica entre educador e edu-
cando, entre o sujeito que aprende e o objeto a ser aprendido, ou 
melhor, apreendido, são elementos imprescindíveis para que a sala de 
aula se torne um espaço privilegiado para diferentes possibilidades de 
(des)construção de conhecimentos; um lugar (lócus) ativo e orgânico 
de questionamentos, de reflexões, de “confrontos” de ideias e ideais. 
Sem esquecer, é claro, que os recursos metodológicos utilizados em 
sala de aula devem favorecer a consolidação de múltiplos saberes 
para a vida. Para Paulo Freire (2011, p. 28), diga-se de passagem, para 
ratificar, Patrono da Educação Brasileira, “nas condições de verdadeira 
aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo”.

Assim, não podemos perder de vista que há uma relação 
dialética e epistemológica entre a formação que o educador/pro-
fessor recebe e a concepção de formação que o educando/aprendiz 
receberá; aqui reside à necessidade do pensamento do encenador 
brasileiro – prata da casa – Augusto Boal ser assegurado no currí-
culo dos cursos de Licenciatura em Teatro, uma vez que o arsenal 
do TO possibilita uma reflexão contínua sobre as realidades que nós 
cidadãos e cidadãs estamos interagindo. Isso se refere a uma meto-
dologia de ensino de técnicas que provocam os participantes do jogo 
cênico na área de representação a agirem e reagirem, e vice-versa, 
diante das opressões no mundo, em que questionem a manutenção 
do poder ao bel prazer de uma classe dominante e usurpadora de 
direitos. Sabendo que o “espaço de jogo é um lugar de encontros e 
trocas” (RYNGAERT, 2009, p. 69).

Assim, de acordo com Santos (2007, p. 1):
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[...] a formação docente é um processo permanente 
de construção que se realiza na estreita relação com as 
possibilidades de interação do sujeito do conhecimento 
com o objeto a ser conhecido; e que através dos fazeres 
da sala de aula é possível concretizar uma proposta de 
ensino e aprendizagem que signifique efetivas intera-
ções no sentido da transformação dos conhecimentos.

A competência pedagógica do professor de teatro transcende a 
mera transmissão de conteúdos, uma vez que essa competência aliada 
à pesquisa possibilita uma investigação aprofundada do processo de 
ensino-aprendizagem na relação intrínseca e orgânica entre os ato-
res, o encenador e, consequentemente, com o público, que no caso 
da Estética do Oprimido, mais especificamente no Teatro Fórum, é o 
espectAtor, aquele que se coloca em cena com autonomia e inteireza, 
já que o discurso cênico em questão está alicerçado nas suas vivências, 
nas suas inquietações e leituras de mundo.

É nessa dimensão do discurso e da atuação cênica propriamen-
te dita, que o TO agrega uma imensurável relevância na formação do 
professor de teatro, entendendo que se espera que este profissional 
atue em contextos formais e não formais comprometidos com uma 
formação crítica, autônoma e descolonizada de pessoas pensantes; 
capazes de tomar decisões e refletirem sobre o contexto que o cerca, 
enfim, capazes de dialogar com as demandas sociais contemporâneas.

O caráter “improvisacional” presente na atuação do espectAtor, 
que pode ser o educando em sala de aula, permite que esteve teste 
vários argumentos reais baseados no seu repertório de vida diante das 
ações reais de opressão, em que, obviamente, o atuante exprime e 
imprime a sua digital, a sua inteireza nessa encruzilhada de relações de 
poder – opressor e oprimido, e vice-versa. Para Brook (2008), a impro-
visação cria um ambiente de confiança, em que todos os envolvidos se 
sentem à vontade para colocar suas opiniões.
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Afinal, a aceitação da opressão é algo construído historica-
mente pelo opressor, o que impede que o oprimido se veja fora desse 
círculo vicioso de dominação. Posto que a superação desse “vício” não 
é algo gratuito, simplório, mas exige esforço, então, manter-se no lugar 
de oprimido muitas vezes é cômodo e concebido como natural, pois

Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores 
e seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida 
em que esta, implicando a expulsão desta sombra, exi-
giria deles que “preenchessem” o “vazio” deixado pela 
expulsão, com outro “conteúdo” – o de sua autonomia. 
O de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. 
A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, 
exige uma permanente busca (FREIRE, 2005, p. 37).

Nesse sentido, a pedagogia do Teatro do Oprimido aponta 
para o combate e a ruptura dos supostos mitos de “normalidade”, 
de “democracia”, de “realidades aparentes”, ideias tão difundidas 
historicamente nos meios socioculturais e reforçados pela mídia. No 
TO a metodologia de montagem do acontecimento cênico inspira e 
expira empoderamento político, social e artístico-cultural, premissas 
tão essenciais na formação do educando no ambiente da escola.

Em outras palavras, trata-se de uma metodologia de “ensina-
gem” que não visa somente à preparação do ator e não ator para o 
palco/cena, mas uma preparação para a vida, pois é da vida que sur-
gem as verdadeiras aprendizagens significativas, tanto na dimensão in-
dividual de cada pessoa consigo mesma, quanto na dimensão coletiva 
de cada pessoa na sua relação com diversos contextos, seja na escola, 
na família, no bairro, no sindicato, na associação, no trabalho etc.

Dessa maneira, o TO valoriza o lugar de fala de cada pessoa e/
ou grupo, como cada pessoa e/ou grupo compreende e interage com 
o mundo, dando-lhe vez e voz, ou melhor, dando-lhe visibilidade nas 
problematizações evocadas no jogo de atuação, sendo viés de enfren-
tamento dos silêncios sociais.
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E levando em conta esse lugar de interlocução de vozes, já que 
segundo Djamila Ribeiro (2017), todos e todas possuem lugar de fala, 
tanto o opressor quanto o oprimido, faz-se relevante ter a clareza de 
que esse direito de ter vez e voz refere-se ao “[...], lócus social, de 
como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência” 
(RIBEIRO, 2017, p. 64). A complexidade dessa transcendência muitas 
vezes está ligada a possiblidade dessa voz ser uma mera reprodução 
de discursos dogmáticos cristalizados socialmente. Aqui, como no TO, 
a criticidade é crucial para a quebra de errôneos paradigmas de que 
tudo está em seu devido lugar.

Ao pensar nas dimensões individual e coletiva de cada sujeito 
dentro da área de representação do/no TO, é também pensar no ca-
ráter provocativo que esse arsenal, volto a repetir, teórico e prático, 
tem em tirar o espectAtor do seu lugar cômodo de contemplação e 
inercia, e colocá-lo no centro do enfrentamento das suas opressões; o 
que está em xeque nesse momento não é dar por si só respostas pron-
tas e acabadas para cada conflito debatido na cena, mas sim, suscitar 
diferentes possibilidades autônomas e críticas de subversão daquela 
opressão e superação do lugar de oprimido, mesmo que não seja na 
sua totalidade, mas que seja um “dispositivo” disparador de mudança 
de pensamentos e atitudes.

O discurso cênico da realidade transcende o efêmero do aqui-
-agora da representação, mas se estende (plasticidade) em significados 
no dia-a-dia de cada atuante. “[...] Teatro não pode ser apenas um 
evento – é forma de vida! Atores somos todos nós e cidadão não é 
aquele que vive em sociedade: é aquele que a transforma” (BOAL apud 
LIGIÉRO, 2013, p. 39).

É importante lembrar que o papel social da escola converge 
para a formação de indivíduos conscientes, críticos e atuantes na so-
ciedade, capazes de acessarem lugares de plena cidadania. Dito isto, 
a formação do professor é basilar para a qualidade da educação, pois 
o êxito do /a educando /a está intrinsecamente ligado ao processo de 
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ensino-aprendizagem vivenciado em sala de aula e dialogado com as 
aprendizagens que se efetivam fora da escola. É por isso que as forma-
ções inicial e continuada do professor de teatro devem alicerça-se no 
tripé da ação – reflexão – ação sobre a prática de ensino, rompendo 
os limites do ensino de teatro baseado somente em metodologias e 
técnicas eurocêntricas consagradas pela academia, as quais estão 
intimamente ligadas ao teatro clássico, hegemônico.

A prática docente não pode distanciar-se do cotidiano em que 
os saberes são construídos e desconstruídos, assim, a escola não pode 
simplesmente fechar os olhos para a relação orgânica entre o ensino 
dos diversos saberes e fazeres e as provocações sociais que ocorrem em 
seu entorno, uma vez que o ato de educar tem uma dimensão vivencial 
político-pedagógica. De acordo com Freire apud Borges (2003, p. 139), 
“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 
o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.

E é nesse aspecto que eu noto que a consciência crítica foi 
fundamental nas investigações cênicas de Boal, possibilitando um 
significativo aprimoramento de técnicas artísticas, estéticas e políticas, 
reveladas na Árvore do Teatro do Oprimido (Teatro Imagem, Teatro 
Fórum, Arco-Íris do Desejo, Teatro Jornal, Teatro Legislativo, Teatro 
Invisível, Ações Sociais concretas continuadas), a qual não pode conti-
nuar invisível nos cursos de formação de licenciados em Teatro.

Como já foi dito, existe uma relação epistemológica e política 
entre a concepção de formação do educador e a concepção de forma-
ção do educando, uma vez que não há uma neutralidade acerca do que 
é desenvolvido pelo professor na sala de aula no âmbito do ensino, 
bem como do que é apreendido pelo estudante na sala de aula no 
âmbito da aprendizagem. Embora pareça prolixo, a compreensão em 
questão é a de que o processo de ensino-aprendizagem, independente 
da área do conhecimento, implica escolhas de diferentes princípios – 
político, estético, social, cultural etc.
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INQUIETANDO-ME AINDA MAIS...

Uma prática docente de qualidade deve vislumbrar um processo 
de ensino-aprendizagem como uma mola propulsora de transformação 
social. E como tal, perpassa pela formação de qualidade do professor.

Assim, os cursos de formação de professores de teatro precisam 
atentar-se para as provocações do mundo contemporâneo, primando 
por uma formação heterogênea no que diz respeito ao arcabouço teó-
rico-prático da atuação desse profissional em contextos formais e não 
formais comprometidos com a formação do/a educando/a enquanto 
cidadão e cidadã críticos, autônomos, humanizados e reflexivos para 
atuarem de forma protagonista nos contextos em que estão inseridos.

Para tanto, faz-se necessário “instrumentalizar” esse professor 
com conhecimentos que dialoguem de maneira eficiente e eficaz 
com os âmbitos em que este irá atuar, levando em conta os anseios, 
os interesses, os conhecimentos prévios do educando na elaboração 
do discurso cênico, já que a sua visão de mundo interferirá, direta ou 
indiretamente, no que estava sendo refletido no jogo. Dessa maneira, 
o Teatro do Oprimido fortalece o papel da escola, dando sentido e 
significado as aprendizagens teatrais enquanto elementos favoráveis 
para o fortalecimento da atuação social dos estudantes.

Assim sendo, o professor de teatro não pode ser apenas um 
mero transmissor de conhecimento que orienta de fora as propostas 
a serem desenvolvidos pelo grupo em sala de aula, pelo contrário, o 
professor deve ser um mediador atuante na e da construção cênica, fa-
vorecendo a instauração de um espaço aberto propício para múltiplas 
possibilidades de opiniões, sugestões e resoluções dos conflitos cêni-
cos. Aqui o professor assume o papel de “coringa” das aprendizagens, 
já que este será o motivador, o provocador, o instigador de reflexões 
para que o educando possa realmente fazer parte de um processo 
formativo de qualidade.



1049COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

Em síntese, “[...] o Oprimido é uma forma de teatro, entre 
todas as outras” (BOAL, 2007, p. 9). E como tal, é incoerente ficar à 
mercê do interesse pessoal de um ou mais professores em inseri-lo, 
informalmente, nos cursos de Licenciatura em Teatro. A sua inserção 
deve ser garantida por meio do currículo oficial do curso, haja vista, 
que o seu “objeto” de construção cênica dialoga criticamente com a 
realidade dos estudantes desses cursos, os quais se veem como parte 
integrante e ativa do processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
Esta pesquisa visa apresentar uma análise comparativa entre a Residência Pe-
dagógica e o Estágio Supervisionado, ofertados pela Universidade do Estado 
da Bahia – campus I, ambos no curso de Pedagogia. Destarte, foi preciso le-
vantar a indagação: Como a Residência Pedagógica e o Estágio Supervisionado 
contribuem para a formação do discente do curso de pedagogia? O objetivo 
geral caracteriza-se por investigar o Programa de Residência Pedagógica e os 
documentos norteadores do estágio curricular da Uneb, comparando-os e 
elencando suas contribuições para a formação inicial de professor. Para uma 
abordagem mais específica optamos por averiguar como se constituem o 
programa de residência pedagógica e o estágio curricular da Uneb e apre-
sentar os aspectos semelhantes e opostos entre Residência/Estágio. Esta 
pesquisa denota-se de natureza qualitativa, bibliográfica e documental. A 
Residência tem como principal característica ser uma atividade formativa que 
objetiva aperfeiçoar a Graduação do licenciando aproximando-o do cotidiano 



1052COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 3

escolar e fomentando a relação teoria-prática. O Estágio visa proporcionar 
ao aluno o aprendizado de competências próprias da atividade profissional 
e à contextualização curricular. Constatou-se que a Residência possibilita a 
compreensão e sensibilidade referentes a vivência da rotina da comunidade 
escolar, enquanto o estágio propõe experiências do cotidiano escolar com 
uma carga horária mais curta.
Palavras-chave: Práticas Formativas. Formação do Pedagogo. Estágio Super-
visionado. Residência Pedagógica.

INTRODUÇÃO

O trabalho exposto a seguir consiste em apresentar a importância 
do Programa Residência Pedagógica e do Estágio Supervisionado Curri-
cular para a formação dos graduandos do curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado da 
Bahia – Campus I, destacando as principais diferenças observadas entre 
o estágio curricular supervisionado e a residência pedagógica.

O programa Residência Pedagógica é uma das ações que inte-
gram a Política Nacional de Formação de Professores promovida pelo 
Ministério da Educação e Cultura e tem por objetivo induzir o aperfei-
çoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, por meio da 
inserção dos licenciados na prática de uma escola de Educação Básica.

Os objetivos do projeto são:

Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 
licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos 
que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licen-
ciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e 
prática profissional docente, utilizando coleta de dados 
e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, 
entre outras didáticas e metodologias; Induzir a refor-
mulação da formação prática nos cursos de licenciatura, 
tendo por base a experiência da residência pedagógica; 
Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES 
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e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que 
forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimu-
lando o protagonismo das redes de ensino na formação 
de professores; Promover a adequação dos currículos e 
propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de 
professores da educação básica às orientações da Base 
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018).

Dessa forma, o programa de Residência Pedagógica propõe que 
as vivências adquiridas a partir do mesmo possibilitem a experiências 
sobre a práxis educacional do educador e assim enxergar o real cotidia-
no escolar. Contudo, a Residência Pedagógica não é a primeira iniciativa 
para ofertar aos estudantes de licenciatura experiência prática na sala 
de aula. Desde 2002, uma Resolução do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) tornou o estágio na licenciatura uma condição obrigatória. 
O documento prevê que, para receberem o diploma, os estudantes 
precisam cumprir 400 horas de estágio curricular supervisionado a 
partir do início da segunda metade do curso.

O estágio é obrigatório também para quem já é professor: nes-
se caso, a carga horária de estágio pode ser reduzida a até 200 horas. 
Ele pode ser realizado em escolas particulares e em outras instituições, 
como museus, mas não prevê remuneração. Geralmente as faculdades 
e universidades cumprem a Lei 11.788/2008 do CNE – Conselho Na-
cional de Educação que no ano de 2008 regulamentou o estágio como 
um ato educativo escolar e supervisionado, porém, no entanto, não há 
um processo de interação entre teoria e prática. Pimenta e Lima (2005) 
trazem uma importante reflexão quando consideram que:

Entendemos que o estágio se constitui como um campo 
de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto 
epistemológico que supera sua tradicional redução à 
atividade prática instrumental. Enquanto campo de co-
nhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos 
de formação com o campo social no qual se desenvolvem 
as práticas educativas (PIMENTA; LIMA, 2005, p. 6).
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Notamos que o curso não fundamenta teoricamente a atua-
ção do futuro profissional nem torna a prática como referência para 
a fundamentação teórica, destarte, carece de teoria e de prática. Há 
uma necessidade de reflexão acerca das atividades do estágio. Isso 
deveria se dar no âmbito das discussões internas do curso e na própria 
formação. Essas discussões não se restringem apenas a disciplina, 
como em um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, estando 
completamente desvinculadas do campo de atuação profissional, mas 
na transversalidade dos conteúdos e de sua respectiva aplicação. Afi-
nal, ato educativo pressupõe a integração de saberes e não somente 
um conhecimento.

A Residência Pedagógica caracteriza-se na realização de 
estágio opcional: aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória, entretanto, o Estágio 
Supervisionado Curricular é obrigatório definido como tal no projeto 
do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 
diploma conforme a Lei 11.788/2008 que fomenta sobre a regulari-
zação do estágio.

O estágio em uma escola oferece imersão total no âmbito 
escolar e envolvimento em todas as atividades da escola e, assim, é 
possível preencher a lacuna entre o mundo acadêmico do estudo e o 
mundo da realidade da situação de trabalho. Aprender enquanto se 
efetiva a situação é aprendizagem experiencial, que inclui o processo 
de preparar alguém para um trabalho ou atividade, equipando-o com 
conhecimentos e habilidades necessárias. Podendo ser utilizado como 
utensílio de valorização e reflexão da experiência, prezando a prática 
profissional como momento de construção de conhecimento por meio 
de reflexão.

Andrade (2005, p. 2), destaca:
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O estágio é uma importante parte integradora do cur-
rículo, a parte em que o licenciado vai assumir pela pri-
meira vez a sua identidade profissional e sentir na pele 
o compromisso com o aluno, com sua família, com sua 
comunidade, com a instituição escolar que representa 
sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de 
significados em sala de aula, com a democracia, com o 
sentido de profissionalismo que implique competência 
fazer-bem o que lhe compete. 

Além disso, o estágio propicia uma maior conexão entre teoria 
e prática. Surge como parte da preparação acadêmica de futuros pro-
fissionais de educação e objetiva o desempenho de um trabalho efi-
ciente e de qualidade dentro dos sistemas educativos. É efetuado em 
etapas fundamentais, como observação, planejamento e intervenção. 
Por isso, o estágio, que tem caráter formador, é um exercício orientado 
e supervisionado, onde entram em jogo os conhecimentos adquiridos 
durante o processo de formação de professores na Licenciatura em 
Pedagogia, a fim de provocar ação e reflexão em torno do eixo edu-
cativo. Visto que este é um processo permanente, contínuo e gradual 
no exercício da docência, o estágio surge para superar a ideia de que 
teoria e prática não andam juntas.

O exercício de qualquer profissão é prático. O modo de apren-
der a profissão, se dar conforme a perspectiva da imitação, será a partir 
da observação, imitação, reprodução e, às vezes. Temos uma cultura 
na qual segue a perspectiva da imitação que se dá a partir da obser-
vação, na qual não nos preocupamos em analisar criticamente ou em 
refletir na reelaboração dos modelos que vemos na prática e que são 
muitas vezes consagrados como bons. Porém, o estágio não se reduz a 
observar os professores em aula e a “imitá-los”, sem proceder a uma 
análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade 
social em que o ensino se processa. Mas sim, utilizar mecanismos 
que nos foi fornecido pela teoria problematizando, e utilizando como 
possibilidades de análise e compreensão do contexto histórico, social, 
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cultural, organizacional e individual levando em conta a si mesmo 
como profissional, para neles intervir e transformá-los.

Sendo necessária a utilização de técnicas para a realização da 
prática docente, pois sem a base teórica a sua prática como professor 
pode em algum momento ser considerada nula ou insuficiente, ou seja, 
uma prática sem teoria, bem como uma teoria desvinculada da prática. 
A dissociação entre teoria e prática presente nos estágios resulta no 
empobrecimento das práticas nas escolas levando a explicitar que o 
estágio é teoria e prática e não prática ou teoria.

METODOLOGIA

De natureza qualitativa, para estruturar metodologicamente 
esta pesquisa foi preciso investigar, selecionar e analisar as informa-
ções referentes tanto ao Programa Residência Pedagógica quanto ao 
Estágio Supervisionado obrigatório. Para isso, usamos como base a 
pesquisa bibliográfica que para Gil (2002, p. 44) esta modalidade de 
pesquisa consiste em ser “desenvolvida com base em material já ela-
borado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Já 
para Lakatos e Marconi (2001, p. 183), a pesquisa bibliográfica,

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema estudado, desde publicações avulsas, 
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, mono-
grafias, teses, materiais cartográficos, etc. [...] e sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 
com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre de-
terminado assunto [...].

Desse modo, optamos pela pesquisa bibliográfica pois anali-
sando as bibliografias visamos a otimização do tempo e uma melhor 
exploração do objeto pesquisado. Para Vergara (2000) a pesquisa 
bibliográfica consiste em buscar por materiais já elaborados, consti-
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tuídos por artigos e livros científicos que estejam diretamente ligados 
com o objetivo da pesquisa fazendo um levantamento básico daqueles 
que mais se aproximam ao estudo realizado.

Partindo desse princípio, iniciamos o trabalho fazendo um 
levantamento bibliográfico sobre a Residência Pedagógica, o Estágio 
Supervisionado e a formação inicial de professores, nos bancos de 
teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). Buscamos material bibliográfico também 
nos artigos científicos já publicados pela Scientific Electronic Library 
Online (SciELO). Para a pesquisa documental procuramos informações 
nas ementas dos componentes curriculares do Estágio Supervisionado, 
nas legislações, leis, regulamentos e editais que garantem legalmente 
tanto o estágio quanto a Residência.

Se tratando de pesquisa documental, Lüdke e André (1986, p. 
38) dizem que “a pesquisa documental pode se constituir numa técni-
ca valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 
as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 
novos de um tema ou problema”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Residência Pedagógica proposta pelo curso de Pedagogia 
da Uneb, Campus I, parte do advento da ambientação do residente 
na escola campo que tem duração de 60 horas, logo após esse perí-
odo, inicia-se a imersão que se subdivide em observação e regência 
totalizando 320 horas. Por conseguinte, a produção do relatório final 
com duração de 20 horas, e finaliza com a avaliação e socialização do 
relatório final, num período de 40 horas. Deste modo, se concretiza 
o efetivo encerramento do projeto da residência pedagógica, após a 
consolidação de todas essas etapas que totalizam carga horária de 
440 horas.
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Ao longo do período de preceptoria os alunos residentes se reú-
nem com os professores preceptores quinzenalmente na Universidade 
para discutir as experiências vividas e a elaboração de um Plano de 
Ação Pedagógico. O grupo de preceptoria é composto por, em média, 
8 a 10 alunas que realizam a imersão no mesmo período, na mesma 
escola, propiciando vivências de modo articulado com algumas escolas 
municipais de Salvador, regulamentando a parceria entre as escolas 
parceiras participantes e a universidade.

O Programa de Residência Pedagógica não se limita somente 
à vivência em sala de aula, mas, busca constituir uma interação entre 
pesquisa acadêmica e teoria-prática docente. Esse fator é essencial 
no que tange à universidade pública, afinal compõe a tríade pesqui-
sa-ensino-extensão, sendo a produção de conhecimentos e inovação 
tecnológicas (pesquisa), formação inicial e continuada (ensino) e a 
difusão cultural (extensão).

Os residentes da Universidade do Estado da Bahia Campus 
I, têm constantes encontros para dialogar e refletir sobre as suas 
abordagens e estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula, se-
guida de planejamento e aplicação de atividades pedagógicas, sobre a 
orientação de um professor supervisor. Além de terem a possibilidade 
de participarem de cursos de formação, sendo eles: Audiodescrição, 
Braille e Libras, todos eles regidos por profissionais com formação na 
área e custeados pelo Ministério de Educação e Cultura, bem como, a 
participação em congressos, palestras e eventos de natureza acadêmi-
ca-científica.

No curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, 
Campus I os estágios supervisionados obrigatórios iniciam-se a partir 
do 5º semestre, tendo cada um deles a duração de 90 horas por se-
mestre letivo, estando organizado entre a teoria e a prática que tota-
liza 360 horas. Estes estão subdivididos em: Estágio Supervisionado I, 
que constitui a etapa dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, este é 
concedido no 5º período do curso. Em seguida, o vem o Estágio Super-
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visionado II que se destina a Gestão Educacional e pode ocorrer em 
unidade escolar e não escolar, com o foco voltado para a coordenação 
e direção escolar; ele é oferecido no 6º período do curso. Logo após 
é a vez do Estágio Supervisionado III que é realizado em classes de 
Educação Infantil e é ofertado no 7º período do curso. O Estágio Super-
visionado IV – Aprofundamento é aonde o licenciando em Pedagogia 
poderá optar dentre as opções dos estágios anteriores para fazer o 
aprofundamento, podendo associar (ou não) com o tema do Trabalho 
de Conclusão de Curso, o TCC. De acordo com a matriz curricular os 
estágios findam-se no 8° período (sendo este considerado o último 
semestre letivo).

Os estágios supervisionados desta instituição de ensino, utili-
zam como metodologia a Pedagogia de Projetos. O processo de acom-
panhamento dos estagiários é realizado pelo orientador de estágio, 
sendo ele o professor universitário, e pelo supervisor de estágio, onde, 
quando se tratar de regência em classe, será o professor regente da 
turma, e enquanto gestão, será o gestor ou coordenador da instituição 
formal ou não formal.

Porém, o processo de acompanhamento dos estagiários se 
dará através de visitas ao campo durante uma semana para obser-
vação, e uma semana para regência, no turno de matrícula da disci-
plina. Ocorrem também, orientações em grupo e individual e a partir 
daí geram documentação de estágio, tais como, projetos de estágio, 
relatórios, análise de documentos de ensino-aprendizagem, portfólio 
e relatório final.

Para facilitar tais compreensões elaboramos um quadro com-
parativo entre a Residência Pedagógica e o Estágio Supervisionado 
Curricular. É importante ter conhecimento desses dados para se ter 
noção da importância deles no que tange à formação inicial de profes-
sores, pois ambos visam exatamente isso.
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RESIDÊNCIA ESTÁGIO

PEDAGÓGICA – RP
SUPERVISIONADO 
CURRICULAR

DURAÇÃO 18 meses 90h por semestre letivo

REMUNERAÇÃO R$ 400,00 Sem remuneração

OBRIGATORIEDADE Opcional Obrigatório

LOCAL DE ATUAÇÃO
Escolas públicas e espaços 
não formais de ensino

Escolas públicas e espaços 
não formais de ensino

MODALIDADE

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I, Educação 
de Jovens e Adultos – EJA, 
Educação Inclusiva

Ensino Fundamental 
I, Gestão Educacional, 
Educação Infantil e 
Aprofundamento 
(em qualquer um dos 
anteriores)

ORIENTAÇÃO
Professor da IES, 
Preceptor, coordenador, 
Regente (escola)

Professor IES, coordenador 
ou Regente escolar

Quadro 1 – Comparativo entre o Programa Residência Pedagógica e o Estágio 
Supervisionado do Campus I da Uneb.
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2020).

Assim, consegue-se perceber as principais potencialidades e 
diferenças entre esses espaços que tem como características a forma-
ção de professores. Com isso, compreende-se que ambos visam ao 
fortalecimento da prática pedagógica dos cursos de licenciatura, em 
especial ao de Pedagogia.

Com a residência pedagógica nos anos finais de formação do 
professor, os estudantes de licenciatura terão uma vivência na sala 
de aula, a experiência do professor já experiente. Além de Discussão 
e socialização das atividades e situações vivenciadas no projeto com 
outros participantes do programa na Instituição de Ensino Superior, 
diferentemente do que ocorre no Estágio Supervisionado Curricular, a 
socialização em sala é precária geralmente alguns minutos de fala por 
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aluno e os conhecimentos/experiências fica retido no relatório que é 
entregue no final do semestre somente ao professor.

O programa Residência Pedagógica da Universidade do Estado 
da Bahia no Campus I teve início em agosto de 2018 com término no 
final de janeiro de 2020 totalizando assim 440 horas distribuídas em 
observação, imersão e regência na escola. Desta forma, o programa 
procura melhorar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura.

No curso de licenciatura plena em pedagogia, a residência está 
dividida em alguns núcleos, sendo eles: Ensino Fundamental I, Educa-
ção Infantil, EJA e inclusão, onde o licenciando quando se candidata 
para participar do programa escolhe qual núcleo tem mais afinidade/
interesse para poder assim aprofundar seus conhecimentos. No Está-
gio Supervisionado o discente deve seguir a grade curricular e só tem 
direito de escolha no último semestre a optar entre: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental ou Educação de Jovens e Adultos – EJA.

No que tange à Educação Inclusiva na Residência encontramos 
um núcleo específico para trabalhar com o desenvolvimento do indi-
víduo com deficiência, mas no Estágio Curricular o discente em licen-
ciatura plena em pedagogia terá dificuldade para ter essa experiência 
caso seu interesse (objeto de estudo) seja os alunos da inclusão. Com 
isso, Pimenta (1996, p. 72) nos faz refletir que “é necessário repensar a 
formação docente inicial, que nos cursos de licenciaturas, tem no seu 
currículo formal conteúdos e estágios longe da realidade das escolas, 
interferindo assim, para a formação de uma nova perspectiva docente”.

Desta forma, o programa de residência permite que os resi-
dentes graduandos do curso de Pedagogia da Universidade do Estado 
da Bahia do Campus I tenham uma ampla visão em relação à prática 
educacional. Além de estar inserida na realidade do cotidiano escolar, 
realizam regência e intervenção pedagógica nas escolas públicas da 
cidade Salvador, cursos de extensão e ainda são acompanhadas do 
professor regente da escola, juntamente com o orientador da institui-
ção superior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Residência Pedagógica possibilita aos seus re-
sidentes vivenciar de fato à realidade presente nas escolas públicas 
brasileiras, mais precisamente no que tange à sala de aula e a regência. 
Essa experiência contribui de forma significativa para que os licencian-
dos possam enxergar elementos da teoria estudada na universidade e 
relacionar com a prática escolar.

Para a formação dos futuros professores, é uma experiência de 
grande valia atuar nas escolas públicas através da Residência Pedagó-
gica. Já o Estágio Supervisionado Curricular seria uma “aproximação 
da realidade escolar”, enquanto a residência se propõe a ser uma 
“imersão na realidade escolar”.

Diante a tudo exposto, consideramos que o ideal seria que os 
estudantes de licenciatura não fizessem somente o Estágio Curricular, 
como também a Residência, entretanto há outros agravantes a se con-
siderar como o fato de um não ser remunerado e o outro ofertar uma 
bolsa, respectivamente.

Estar na escola exercendo a prática profissional traz um ganho 
imensurável para a formação dos licenciandos em todos os sentidos, 
desde realizar planejamentos pedagógicos, lidar com os diferentes 
alunos e suas mais complexas realidades, há reger aulas. Essas vi-
vências adquiridas fortalecem e enriquecem o licenciando enquanto 
educadores, pois possibilitam ter um olhar mais apurado às próprias 
práticas pedagógicas.
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CRIANÇA, VOZ E VEZ: O LUGAR DA 
ESCUTA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ângela Gonçalves Nery Reol
Rosemary Lapa de Oliveira

RESUMO
Ainda que contemos com reflexões emergentes e mudanças de abordagens 
educativas ao longo do tempo, as quais tentaram voltar seu olhar para o pro-
tagonismo infantil, muito temos a aprender sobre como as crianças pequenas 
se constituem no mundo. O surgimento de uma pedagogia voltada para a 
infância em que o agir pedagógico dos educadores foque os anseios infantis 
só será possível quando houver legitimação da voz das crianças no dia a dia 
da escola. A escuta sensível é fundante nesse processo. Nesse sentido, esta 
pesquisa traz à tona o problema: o que as crianças pequenas expressam so-
bre a prática de escuta de seus professores? Para respondê-lo, analisaremos 
o que expressam as crianças ao caracterizar suas múltiplas linguagens. Para 
isso, descreveremos os flagrantes ressonantes por elas revelados no cotidia-
no escolar, interpretando seus registros em diferentes linguagens acerca do 
que pensam sobre a prática de escuta dos seus professores. A pesquisa é do 
tipo qualitativa, utilizando fundamentos da Etnopesquisa Crítica e Multirre-
ferencial (MACEDO, 2004, 2010), no que se refere à validação do ponto de 
vista das crianças e à implicação do pesquisador participante. Ao analisar e 
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ressignificar o documentado através da escuta sensível, essa pesquisa pode 
contribuir para defesa da infância.
Palavras-chave: Infância. Prática Pedagógica. Escuta e Cotidiano.

INTRODUÇÃO

– Você vai escrever um livro? – perguntou a Professora, 
cada vez mais admirada.
– Vou. Eu acho que criança também pode escrever livros, 
se quiser, a senhora não acha?
– Acho sim.
– Pois nesse livro eu vou dizer todas as minhas ideias 
sobre o horizonte.
– São muitas? – quis saber a Professora.
– Um monte. [...] (ALMEIDA, 2018, p. 23).

A comunidade científica construiu conhecimentos de suma 
importância sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, con-
tudo, ainda é incipiente o conhecimento da experiência a partir da voz 
da criança. Segundo Almeida (2014, p. 16), “O conhecimento sobre 
a criança restringe-se, predominantemente, a uma representação do 
adulto a respeito dela, constituindo, desse modo, tão somente uma 
percepção dos sentimentos e pensamentos de crianças sobre aspec-
tos de interesses daquele”. Temos percebido esse comportamento 
na trajetória escolar, desde o período em que a Educação Infantil era 
um apêndice para o Ensino Fundamental e o mínimo acolhimento 
havia para as linguagens efervescentes em seu cotidiano. Desde ali, 
pudemos perceber que a nossa inserção nesse espaço foi marcada 
pela indiferença do adulto aos anseios infantis, gerando uma prática 
e filosofia que fundamentam uma concepção de infância bastante 
distanciada do vivido. Assim, sentimo-nos mobilizadas a investigar 
e atribuir sentido ao dito pela criança, através de suas múltiplas e 
singulares formas de expressão, sobre o que pensam das práticas pe-
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dagógicas de seus educadores, referentes à escuta, e que respostas 
elas mesmas têm para oferecer, como dispositivo de formação de 
educadores da Educação Infantil.

Consequentemente, as questões evidenciadas, fruto da vivência 
e das relações teórico-práticas estabelecidas no decorrer dessa trajetó-
ria profissional estão implicadas necessariamente com nossa história de 
vida e apontaram para o seguinte problema: O que as crianças pequenas 
expressam sobre a prática de escuta de seus professores?

A partir da delineação do problema, traçamos como objetivo 
geral de pesquisa, analisar o que expressam as crianças sobre as 
práticas de escuta dos seus professores no cotidiano escolar. Logo em 
seguida, a fim de nortear as etapas desta pesquisa, para o alcance 
do objetivo geral, estabelecemos como específicos: caracterizar as 
múltiplas linguagens das crianças; descrever os flagrantes ressonantes 
revelados pelas crianças durante o cotidiano escolar e interpretar os 
registros em diferentes linguagens, realizados pelas crianças acerca do 
que pensam sobre a prática de escuta dos seus professores.

Decorrente da natureza e especificidade do objeto deste projeto, 
a pesquisa delinear-se-á do tipo qualitativa, em virtude do processo de 
investigação qualitativa refletir “uma espécie de diálogo entre os investi-
gadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por 
aqueles de uma forma neutra” (BOGDAN; BICKLEN 1994, p. 51).

Metodologias qualitativas favorecem relações mais próximas 
entre sujeitos atuantes nos processos da pesquisa, ambos trocando ex-
periências num ambiente de aprendizagem que é coletivo. Para a reali-
zação da pesquisa, utilizamos os fundamentos da Etnopesquisa Crítica 
(MACEDO, 2004, 2010), no que se refere à validação do ponto de vista 
dos sujeitos da pesquisa e a implicação do pesquisador participante, 
para que, dessa forma, mantenha-se a coerência com a perspectiva 
qualitativa requerida ao estudo. A ideia é direcionar a atenção dessa 
pesquisa para a criança e suas manifestações de sentidos – quando 
fala, brinca, canta, desenha, conta, escreve, lê, pinta, desenha, mode-
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la, chora, sorri… no interesse de perscrutar estes momentos simbólicos 
carregados de sentidos e de evidenciar a necessidade urgente de 
considerar o óbvio, ofuscado nos engessados modelos educativos: a 
condição humana holística, que abarca um ser corpóreo, carregado de 
subjetividade. Como nos alerta Arroyo (2014, p. 32), “enxergar, ouvir e 
ler a diversidade corpórea dos alunos traz questões demasiado radicais 
para a docência e a pedagogia. Ou os ignoramos, pior, os condenamos 
por carregarem às escolas seus corpos (e logo esses corpos), ou os 
escutamos”. Para escutá-los, é necessário o exercício do olhar relativo, 
o ir e vir enquanto se imerge em papéis que permite óticas diversas.

Como inspiração para essa jornada etnográfica, não podendo 
abrir mão das artes, inspiramo-nos no livro A fada que tinha ideias, no 
qual um capítulo serve de alegoria e ponto de partida: A Professora de 
Horizontologia.

Nesse capítulo particular do livro, curiosa para conhecer a nova 
professora, a fadinha Clara Luz, protagonista do livro, espera entusias-
mada pela aula, que antes lhe era objeto enfadonho. Chegando em 
sua casa, a professora inicia o seu relacionamento, fazendo perguntas 
e escutando o que sua aluna tinha a dizer sobre suas aulas e sobre a 
vida. A professora, ao escutar sua aluna criança, arrisca-se a mudar 
toda sua didática, mesmo sem saber se era permitido. Assim, novos 
horizontes são abertos para ambas (ALMEIDA, 2018, p. 23-26).

Acreditando firmemente nos novos horizontes que podem ser 
abertos mediante a atuação protagonista das crianças como sujeitos 
desta pesquisa, havíamos definido como cenário uma escola de Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental I, situada na cidade de Lauro de 
Freitas. A escolha se deu por uma das pesquisadoras já ter sido profes-
sora dessa instituição, fator importante para a pesquisa etnográfica. 
Além disso, em seu projeto pedagógico, a escola referida defende o 
protagonismo infantil como norteador das práxis de seus educadores. 
Portanto, torna-se de maior potência formativa uma pesquisa na qual 
podemos atribuir sentido aos fenômenos que envolvem os atos enun-
ciativos de crianças que supostamente já se fazem ouvir.
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METODOLOGIA

Era ainda 2019, período pré-pandêmico, então, entramos em 
contato com a diretora e proprietária que nos acolheu de imediato. 
Queria ter de volta na equipe como coordenadora pedagógica sua 
antiga professora e hoje pesquisadora, considerando assim, nossa 
pesquisa de grande relevância. A pesquisadora explicou-lhe então que 
preferia estar inserida em um grupo de crianças de quatro ou de cinco 
anos, porque gostaria de analisar o que expressavam em suas diversas 
linguagens inclusive a oral. A partir de quatro anos, geralmente elas 
estão na fase de construção do discurso narrativo. Outro aspecto é a 
possibilidade da criança já se encontrar na fase de desenvolvimento 
do período simbólico, portanto, período marcado por representações 
de natureza simbólica com utilização da linguagem expressiva oral. 
Foi então que ela me orientou a me inserir no cotidiano do grupo 4 
vespertino. Combinamos que seriam cinco tardes, nas quais estaria 
imersa no fazer diário dessa turma.

A escola atende crianças de Educação Infantil de Ensino Funda-
mental I e está situada em um bairro de classe média alta da cidade. 
Logo na entrada, à esquerda, possui um espaço de convivência coberta 
e uma pequena quadra, ambos para uso da Educação Infantil. Atrás 
da casa, fica mais um parque, com um tanque de areia, brinquedos 
como escorregador, balanço e árvores frutíferas, como um pé de ace-
rola, um de carambola e outro de amora. Há também, um pequeno 
espaço que abriga Porquinhos da Índia. As salas de aula da Educação 
Infantil possuem mesas que são compartilhadas com até oito crianças, 
o que proporciona uma maior interação conjunta. Cada sala possui seu 
próprio banheiro com vasos e pias adaptadas para a altura das crian-
ças. Além disso, dentro das salas, os armários em que ficam os jogos, 
brinquedos, materiais de pintura estão acessíveis para as crianças. O 
ambiente também fala, e cabe à pesquisadora que defende a escuta 
das crianças, escutá-lo também. Interpretamos essa estrutura como 
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reveladora da intencionalidade de promover a autonomia, a autoria 
e o protagonismo das crianças. A possibilidade de cada professora e 
crianças organizarem o espaço da sala de acordo com a necessidade 
deles, colocando os móveis conforme as características do grupo, e 
mudá-los de tempos em tempos se assim julgarem necessário, assegu-
ram a postura filosófica da instituição.

A pesquisa aconteceu em uma turma de crianças de quatro 
anos. Detalharemos, a partir de agora, o processo na voz da pesquisa-
dora que esteve in lócus.

Participei do cotidiano de cinco tardes e como instrumento de 
produção de informação tomei como base inspiradora a tese de Dou-
torado: Cenas simbólicas e enunciação oral: ressonâncias de sentidos 
na Educação Infantil, de Risonete Lima de Almeida, a qual descreve que 
se integrou ao grupo como ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil), 
cujo papel é participar do dia a dia em sala apoiando as professoras 
na execução das propostas pedagógicas, auxiliando e estimulando as 
crianças na construção da autonomia para cuidar de si mesmo e do 
espaço, como em momentos de alimentação, higiene pessoal e organi-
zação dos brinquedos, entre outros. Assim, observei etapas específicas 
da rotina de uma sala composta por crianças de quatro a seis anos. 
Nessa observação, busquei o que chamava de “flagrantes ressonan-
tes”, conceito que trata de compreender ações simbólicas dotadas de 
sentidos porque realizadas por sujeitos que recorrem a diferentes re-
presentações da realidade, registrando-os através da escrita e gravação 
de áudio e vídeo. Tentei assim, obter flagrantes ressonantes na rotina 
dessas crianças de quatro anos, através da observação com registros 
em áudios e vídeos. Busquei ainda, provocar a expressão dessas crian-
ças, revelando em linguagens diversas o que pensavam da prática de 
seus professores a partir de intervenções semiestruturadas, como o 
jogo simbólico (no qual cada uma fez de conta que era a professora 
e o restante os alunos, em diferente momentos do dia: roda, lanche, 
contação de história, parque etc.); desenho de quais momentos do dia 
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decidem o que fazer e como se sentem nesses momentos; entrevista 
oral semiestruturada individual sobre seu relacionamento com a co-
munidade escolar, incluindo os adultos, tendo sempre em mente o que 
nos diz Macedo (2010, p. 68-69), que “os etnométodos emergem das 
práticas cotidianas, dos processos educacionais que não se enquadram 
jamais na noção de constância do objeto”.

A primeira tarde chegou e no dia 8 de outubro de 2019 e eu me 
encontrava com grandes expectativas. Ao entrar na escola, às 13h30, 
percebi mudanças em sua estrutura física. Um pequeno portão de 
madeira, que depois de certo horário continha o acesso dos adultos ao 
interior da escola. O que teria provocado essa iniciativa? Me perguntei. 
Profissionais que não conhecia circulavam e com simpatia me davam 
boas-vindas, mesmo sem saber quem eu era. Reencontrei também 
funcionários que permaneciam no mesmo posto de trabalho, como a 
recepcionista, a secretária, algumas auxiliares de classe e professoras. 
Com carinho nos abraçamos e relembramos os bons momentos. En-
contrei-me com a diretora, que mais uma vez reforçou sua alegria com 
o reencontro e me falou uma das razões pelas quais escolheu aquela 
turma, era para que eu observasse a professora e sua postura quanto 
à escuta das crianças; que ela tinha algumas opiniões formadas, mas 
queria ouvir alguém que tivesse um olhar de fora da situação. Me senti 
um pouco constrangida e ainda que relatasse que a razão de estar ali 
era minha pesquisa, ela sinalizou que como a temática era a escuta 
na prática pedagógica, que uma coisa estava relacionada a outra. 
Considerei indispensável ressaltar que os sujeitos da pesquisa eram 
as crianças e que elas revelariam o que pensavam acerca da prática de 
escuta da professora e não eu. Contudo, no meu íntimo eu sabia que, 
em uma perspectiva multirreferencial, seria mesmo impossível não 
imbricar nas vivências das crianças, a atuação dos adultos.

Desci para conhecer a turma, quando a ADI veio me avisar que 
a professora estava conversando com o grupo sobre minha chegada e, 
coincidência ou não, ela havia sido a auxiliar da turma de minha filha 
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quando tinha quatro anos, hoje com treze. Que abraço acalentador e 
surpreso ela me deu. Me soltou das amarras da minha timidez inicial.

A professora me recebeu sorridente e me apresentou ao grupo. 
Estão vívidos em minhas lembranças os olhares de alguns, expressan-
do certa incompreensão ou desconfiança. A turma então era composta 
por uma professora, uma auxiliar de classe, e sete crianças, sendo seis 
meninos e uma menina. Essa garotinha, desde o primeiro contato me 
chamou a atenção. Era visível seu comando, sua habilidade para argu-
mentar e fazer prevalecer seus desejos. Indaguei a mim mesma se essa 
atitude muitas vezes impositiva era a maneira de se fazer ouvida numa 
sala com tantos meninos. Foi a partir desse dia, e ao longo de mais 
cinco, que busquei encontrar e compreender o que Risonete Almeida 
chama de Flagrantes Ressonantes:

Quanto aos Flagrantes Ressonantes estes se originam 
das reações das crianças aos enunciados precedentes, 
ou seja, das atitudes responsivas, na relação dialógica 
com a professora ou com um outro responsivo, e se 
constituem como possibilidades de ressonâncias dos 
sentidos atribuídos pelas crianças para a Educação 
Infantil (ALMEIDA, 2014, p. 48).

Mergulhar no cotidiano dessas crianças, portanto, buscando 
suas atitudes responsivas nas relações dialógicas com os adultos, ob-
servando e escutando tanto elas como seu entorno, certa de que até 
as paredes falariam, foi minha prioridade, conforme orienta Sarmento 
(2000, p. 247), que o interesse do pesquisador, deve estar voltado para 
todos os traços e pormenores que fazem o cotidiano, tanto quanto para 
os acontecimentos importantes que surgem nos contextos investigados.

A rotina de todas as tardes se estruturava da seguinte maneira: 
a ADI tinha em mãos o planejamento e preparava as mesas com as 
opções propostas como forma de acolher as crianças na chegada. 
Geralmente, cada uma das três mesas oferecia algo como artes, jogo 
e faz de conta. Ao chegarem gradativamente, as crianças retiravam da 
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mochila a agenda e a lancheira. Tinham a responsabilidade de identifi-
car o seu lanche, etiquetando-o com um pedaço de fita crepe, escrito 
o seu nome. Com autonomia, realizavam esse procedimento. Então, 
escolhiam em qual mesa queriam ficar. Por um lado, a possibilidade de 
escolher a proposta preferida, amigos com quem queria compartilhar 
esse momento de acolhida, revelavam a intencionalidade educativa de 
reconhecer o direito de escolha da criança. Por outro, esse direito es-
tava limitado às propostas oferecidas pelo adulto. Em nenhum dos dias 
observei alguma criança arriscar-se em uma proposta de sua autoria. 
Observei também que eles se sentavam todos juntos, pelo prazer de 
compartilhar esse tempo em grupo, pois cada mesa tinha capacidade 
para oito crianças e ao invés de alternarem o rodízio, trocavam de 
mesa todos ao mesmo tempo, enquanto papeavam.

Os objetos ficavam ao alcance das crianças. Brinquedos, 
materiais como papel, cola, hidrocores, suas produções artísticas, se 
localizavam numa altura que pudessem pegar ou apreciar.

Após o momento de acolhida, que acontecia na chegada, a pro-
fessora convocava as crianças para o momento da roda. Cada criança 
escrevia a seu modo um momento da rotina. A professora dava pos-
sibilidade de escolha quanto ao momento do brincar livre. Realizava 
uma votação para definir se aconteceria no parque de cima, de baixo 
ou na quadra.

Nessa primeira tarde, foi interessante observá-los brincando 
na quadra! Sem dúvida, era um grupo unido que manifestava empatia 
uns pelos outros. Havia nesse dia um dos garotos, Titi1, que se sentia 
frustrado por não conseguir chutar a bola como gostaria, levando-o a 
querer desistir de brincar. Ao perceberem isso, os outros se aproxima-
ram, dizendo:

1  Os nomes das crianças foram substituídos pelos nomes dos personagens de 
Mauricio de Souza, para proteger a identidade das crianças, conforme orientação do 
Comitê de ética da Uneb.
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Cebolinha: Titi, você quer jogar a bola?
Cascão: Você faz assim, ó, tem que colocar a bola no chão.
 Mônica: A gente te ajuda porque a gente é amigo (Re-
gistro realizado em diário de campo, no dia 8 de outubro 
de 2019, às 15h30).

Nos momentos de conflito, recorriam à professora, a quem 
se dirigiam pelo nome. Inicialmente acreditei que poderia ser um 
flagrante de uma relação marcada pela horizontalidade. Entretanto, 
algo me incomodava, mas eu não sabia identificar. Embora tentasse 
me aproximar, me incluir nas brincadeiras e eles permitissem, man-
tinham uma certa distância nitidamente caracterizada com um olhar 
dirigido a mim como adulta. Notei que eles expressavam maior carinho 
pela ADI do que pela professora. O que essa sensação me sinalizava? 
Lembrei de quando eu era professora, nessa mesma instituição. As 
crianças do meu grupo na época, me requisitavam nas brincadeiras, 
constantemente demonstravam seu afeto. Mas me dei conta que 
carinhos e abraços não necessariamente revelam que são escutadas 
em seus anseios. Embora eu buscasse fazê-lo, o grupo em que ora me 
insiro, embora não demonstrem vínculo estreito com a professora, não 
quer dizer que não tenham voz ativa. De fato, duas tardes eram muito 
pouco, entretanto era inegável o paradoxo: uma estrutura física que 
potencializava a liberdade infantil, entretanto uma rotina que pouco 
abria espaço para a tomada de decisão pela criança, ou a partir da 
escuta de suas necessidades. O dia a dia revelava crianças autônomas, 
mas isso garante uma voz ativa em seu cotidiano? Era o momento de 
entrar com intervenções mais estruturada, mantendo o foco na ótica 
da criança sobre suas relações com seu entorno.

[...] o estudo das crianças a partir de si mesmas permite 
descortinar uma outra realidade social, que é aquela que 
emerge das interpretações infantis dos respectivos mun-
dos de vida. O olhar das crianças permite revelar fenôme-
nos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou 
obscurece totalmente (SARMENTO; PINTO, 1997, p. 27).
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Comungando da citação acima, não queria que meu olhar 
obscurecesse a realidade. Precisava potencializar ainda mais a expres-
são das crianças acerca da prática pedagógica no cotidiano em que 
estavam mergulhadas. Foi então que conversei com a professora e 
pedi que me deixasse brincar com eles de faz de conta de escola nas 
tardes seguintes. A ideia era que eles entrassem no jogo simbólico e 
assim eu percebesse, na medida em que atuavam como professora e 
estudantes, como eles compreendiam a representação desses papéis 
na comunidade escolar. O que eles percebiam da prática pedagógica 
de seus professores. Pensava assim, que atingiria em cheio o alvo 
do meu problema na pesquisa! Ela gentilmente me cedeu o espaço, 
explicando para a turma que eu iria conduzir uma brincadeira a partir 
dos próximos dias.

No dia 10 de outubro de 2019, às 14h iniciamos a roda. Ex-
pliquei que seria um faz de conta e precisávamos definir quem seria 
quem. Todos queriam ser a professora e falavam ao mesmo tempo. 
A real professora, que participava como expectadora em uma das 
mesas logo se pronunciou: “Gente, Ângela que decide, ela que está 
no comando!”. Nesse exato momento, ao escutar essa afirmação, fez 
todo sentido o fato de as crianças desejarem representar o papel de 
professor/professora. Era o papel do comando. E, se fosse assim no dia 
a dia, muito provavelmente essa era a oportunidade de se fazer ouvir, 
ainda que num jogo de faz de conta. Eu perguntei à turma, como po-
deríamos resolver esse problema. Eles ficaram mudos e então sugeri 
que fizéssemos mais de uma vez e, assim, todos poderiam representar 
o papel que desejassem. Mônica, a única menina do grupo, exercia um 
papel de influência relevante e, por essa razão, não deixei que ela fosse 
a primeira a representar a professora. Inicialmente, pensei que minha 
atitude permitiria maior espontaneidade por parte das outras crian-
ças. Racionalizei essa intervenção em milésimos de segundos, como 
de fato acontece na práxis pedagógica. Entretanto, após análise do 
meu próprio relato e dialogando com minha orientadora, caí em mim, 
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de que na verdade eu precipitadamente fiz um julgamento de que a 
influência de Mônica esconderia as vozes de seus colegas, quando a 
verdade é o contrário. O fato dela ser do sexo feminino, como sua pro-
fessora e os garotos seguirem seus comandos, ou imitá-la, diz muitas 
coisas. Eu subestimei o que poderia ser esse momento se deixasse que 
esse começo fosse totalmente conduzido por eles, já que eram eles 
que eu desejava observar. Mas por outro lado, entendi algo precioso. 
A pesquisa, ainda em seu processo, já se constitui um dispositivo de 
(auto)formação. Esse episódio me transformou como pesquisadora. 
Escutei a voz dentro de mim, que me conduziu até a minha infância, 
quando tinha cinco anos e era aluna do pró Margarida. Sim, aquela que 
não me ouvia. Qual a relação entre o vivido ali e minha atitude aqui? 
O que esse flagrante deseja ressoar para mim? Confesso que ainda me 
encontro na busca de respostas.

Um dos garotos, Cebolinha, entrou em ação, bastante tímido. 
As crianças decidiram sair da sala e encenar o momento de chegada. 
Entretanto, foram diretamente para a roda, ao invés das mesas de 
acolhimento. Entendi que estavam ansiosos pela atuação do professor. 
Quando se sentaram novamente, se entreolhavam, mas Cebolinha 
nada dizia. Mônica então, começou a dar sugestões: “Você tem que 
escrever a rotina, marcar o calendário!”. A professora, cuja tensão era 
visível, interrompeu-a, falando: “Não diga o que ele tem que fazer, 
você não é a professora!”. Essa fala me revelava duas hipóteses: Ou 
Mônica não poderia falar porque não era a sua vez de fazer de conta 
que era a pró, ou não poderia dar orientações ao colega porque só a 
professora deve fazer isso. Em ambas, a voz infantil foi subjugada. Mais 
explicitamente na segunda hipótese. O olhar da garotinha caiu, docil-
mente se calou. O seu colega, que contava com suas pistas e apoio, 
mais inseguro ficou.

Nesse jogo de faz de conta, todos queriam ser professores. E 
como não podíamos passar a tarde fazendo isso, levamos mais três 
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tardes nos movendo por esse desejo. Mas o que o prazer de ser a pro-
fessora ressoa? O que esse flagrante nos revela? Vamos mais adiante.

No dia 11 de outubro de 2019, já no momento de chegada, às 
13h30, as crianças perguntavam se iríamos brincar de escola. Então, 
às 14h demos início mais um faz de conta. com outro garoto como 
professor. Dessa vez foi o Cascão. Ele queria escrever a rotina com os 
colegas, mas indeciso, não sabia quem escolher para começar. Me lem-
brei então, que a escrita da rotina era feita pela professora com a ajuda 
deles, mas ela que decidia quem iria ajudar na escrita e que parte do 
dia cada um escreveria. Entendi então porque ele hesitou. Não sabia 
quem chamar, porque nunca pode escolher. Então mais uma vez, a 
Mônica retrucou; “Ah, mas como esse professor é lento...”. Imediata-
mente um colega reproduziu a fala da professora na tarde anterior: “O 
professor é que manda, ele que sabe!”. Então Cascão resolveu mudar a 
atividade, optou por contar as conchinhas que o grupo colecionava. Foi 
uma contagem solitária, tendo seus colegas como ouvintes. O silêncio 
da turma era um faz de conta consciente e como alunos era assim que 
deveriam estar? Ou estavam curiosos para ver se o colega conseguiria 
contar e assim o que era brincadeira virou realidade? O tempo assim 
se estendeu, e chegou a hora do parque.

Na tarde do dia 14 de outubro de 2019, brincamos pela última 
vez de faz de conta de escola. Titi e Mônica haviam viajado por conta 
do feriado do Dia dos Professores que seria no dia seguinte. As crian-
ças continuavam repetindo os movimentos de sair da sala, simular a 
chegada e ir direto para roda. O professor era o Franjinha. Optou por 
iniciar a roda contando as conchinhas que trouxeram da praia com os 
colegas. Percebi que eles tinham um vínculo especial com essa caixa. 
Perguntei à professora e ela me contou que fazia parte do projeto Co-
leções, e que regularmente, eles precisavam coletar conchas na praia 
com a família no fim de semana e trazer para a escola na segunda. 
Mais do que uma intervenção para que avançassem na Matemática, 
as crianças criaram um laço afetivo, muito provavelmente por a caixa 
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das conchas representar um memorial de momentos com a família, e 
ali, dentro da sala de aula! Talvez, as conchas misturadas, misturavam 
suas vidas também. O que será que as crianças visualizavam além das 
conchas ao pegá-las? Franjinha, assumiu o comando contando em 
voz alta e se atrapalhou. Os colegas começaram a dizer que ele estava 
pulando números, quando a professora interferiu dizendo; “Gente, 
Franjinha é o professor, vocês precisam respeitar! Não esqueçam que 
ele é o professor e vocês precisam escutá-lo”. Foi então que ele mesmo 
repreendeu os colegas: “Pára, gente, vocês que me atrapalharam e 
terei que começar tudo novamente!”.

Subjetividade jorrando plena de significados. Todos queriam 
representar o papel da professora, porque era o sujeito cuja voz era le-
gitimada. Era a voz do saber, do poder e do controle. Essa hipótese foi 
reconfirmada quando um outro flagrante ressoou. Na tarde seguinte, 
após o feriado, dia 16 de outubro de 2019, e que foi minha última tarde 
com eles, após o parque, as crianças brincavam na sala com um jogo e 
conversavam ao mesmo tempo. Eles adoravam conversar. Quando Mô-
nica, que era a que mais resistia ao silêncio diante do saber do adulto, 
declarou para minha surpresa: “Os adultos não erram. Os professores 
sabem tudo!”. Parece que enfim, havia se rendido. A professora não 
estava em sala nesse momento, mas a auxiliar tomou um susto, olhou 
para mim sorrindo e disse para menina: “Por que você acha isso? As 
crianças também sabem muitas coisas, e os adultos erram sim”. Ela 
nada respondeu. Baixou o olhar para a peça do jogo. O seu silêncio era 
reflexo de submissão à voz adulta, ou a fala da ADI lhe trazia consolo?

No fim da tarde fui surpreendida ao observar uma pilha de 
desenhos deles. Já era quase a hora da saída de todos. Estavam jo-
gando nas mesas diversificadas aguardando os seus responsáveis e eu 
apreciava suas obras, quando Mônica mais uma vez exclamou: “Por 
que você vai pegar nossos desenhos?”. Eu respondi que como havia 
explicado no primeiro dia, eu estava aprendendo com eles e queria 
apenas observar os desenhos com mais calma. Ela então me respon-
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deu: “Você não precisa aprender”. Espantada mais uma vez, a auxiliar 
carinhosamente aproximou-se, perguntando: “Porque você acha que 
Ângela não precisa aprender?” o que foi rapidamente respondido 
com a afirmação “Porque ela é adulta!”. Com essa frase, encerrei meu 
período de campo.

No dia que encerrei minha pesquisa, embora com mais pergun-
tas do que respostas, estava bem mais tranquila, pois imaginava voltar 
a me inserir no cotidiano infantil muito em breve e por mais tempo. 
Retornaria com mais fundamentação acerca da Etnopesquisa Multir-
referencial e Crítica e com certa experiência no campo, após refletir e 
considerar minha atuação como pesquisadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação docente na Educação Infantil requer análise de 
aspectos específicos do trabalho com crianças pequenas, levando-se 
em consideração o que orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (Dcnei) (BRASIL, 2010, p. 12), de que ela é um 
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.

Entretanto, em uma história marcada por uma educação ban-
cária, que consiste na concepção do professor como dono do saber e 
do aluno como sujeito que nada sabe, tornando objeto receptor do 
conhecimento (FREIRE, 1966, p. 56, 57), ainda que contemos com as 
reflexões emergentes e mudanças de abordagens educativas ao longo 
do tempo, que tentaram equilibrar a relação professor x aluno e vol-
tar seu olhar para o protagonismo infantil, muito temos a aprender 
sobre como as crianças pequenas se constituem no mundo. Como o 
leem, interpretam, investigam, aprendem e evidenciam seus avanços. 
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Voltar a juntar a cabeça e o corpo, como poeticamente afirmou Loris 
Malaguzzi em seu poema As Cem Linguagens da Criança (MALAGUZZI, 
1995, p. 5). Como escutá-las e compreendê-las, em suas múltiplas lin-
guagens, legitimando genuinamente suas hipóteses, permitindo que 
atuem como sujeitos de sua própria história e coautoras da história da 
humanidade, é o grande desafio do educador contemporâneo.

Os dados da pesquisa nos revelaram que mesmo em instituições 
que acreditam na potência da criança, o desafio ainda está posto. Exis-
te uma estruturação tanto do ambiente como da rotina que favorece o 
protagonismo infantil, mas o olhar do professor para esse ser integral, 
holístico, que pulsa vida, sonhos e possibilidades de escolha e atuação 
no mundo, necessita ser refinado e injetado de sensibilidade, trazendo 
à tona a importância da formação continuada na própria instituição 
onde atua. As respostas das crianças em seus flagrantes ressonantes 
apontaram que o professor ainda ocupa o lugar de dono do saber.

Ansiamos esperançosas que, ao analisar e ressignificar o do-
cumentado, mesmo após a pandemia, novos horizontes surjam como 
possibilidades de uma prática pedagógica caracterizada pela escuta que 
promova o protagonismo infantil. Sim, é preciso o otimismo de Clara 
Luz para iluminar onde não se vê o caminho e a coragem da Professora 
de Horizontologia para enxergar novos e melhores horizontes. Desejo 
que essa pesquisa contribua tanto para o Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da 
Bahia, quanto para educadores e todos aqueles que estão implicados 
na defesa de uma cultura da infância.
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